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Seção 11
BRAS! LIA - DF

TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 1981

ANO XXXVI- N• 090

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 37, DE 1981
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.851, de 27 de janeiro de 1981, que "altera o limite mínimo do beneficio fiscal
concedido pelo Decreto-lei n'" 1.358, de 12 de novembro de 1974, a pessoas tisicas mutuárias do Sistema Financeiro de
Habitação, e dá outras providências".

•

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.851, de 27 de janeiro de 1981, que "altera o limite mínimo do
benefício fiscal concedido pelo Decreto-lei n• 1.358, de 12 de novembro de 1974, a pessoas físicas mutuárias do Sistema Financeiro de Habitação, e dã outras providências".
Senado Federal, 17 de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente .
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• 38, DE 1981

•

..

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.852, de 27 de janeiro de 1981, que "regula a distribuição aos Municípios da
parcela do imposto sobre transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativosu.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.852, de 27 de janeiro de 1981, que "regula a distribuição aos
Municípios da parcela do imposto sobre tránsmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos".
Senado Federal, 17 de agosto de 1981. - Jarhas Passarinho, Presidente .
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 39, DE 1981
Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteiras, celebrado entre o Governo da Re~ pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, a 7 de novembro de 1979.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, a 7 de novembro de 1979.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de agosto de 1981.- Jarhas Passarinho, Presidente .

ACO~DO ENTRE O GOVERNO-DA REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA VENEZUELA
SOBRE SANIDADE ANIMAL EM ÁREAS DE FRONTEIRA
DOS DOIS PAISES

O Governo da República Federativa do Brasil

'

e
O GOverno da República da Venezuela,
INSPIRADOS nas recomendãções emanadas da X,l Reunião Antiaftosa

do Convênio Roraima, Brasil-Venezuela-Guiana, realizada nos dias II e 12

de novembro de 1976, na çidade de Boa Vista, Brasil;. e com o desejo de adotar ações para a realização de um programa conjunto de sanidade animal, a
nível de suas ãreas de fronteira, no entendimento de que as tarefas recíprocas
serão cumpridas com ânimo de amistosa cooperação.
ACORDAM o seguinte:

Artigo I
As Partes Contratantes se coh1prometem a elaborar e executar um programa coordenado de sanidade animal, destinado às áreas adjacentes à fronteira entre- ainbos os países, com o objetivo de lograr um melhor controle das
enfermidades de animais, e com prioridade na luta contra a febre aftosa, cõ-
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operação essa que se realizará dentro do quadro das normas legais e regulamentares de seus respectivos ordenamentos jurídicos.
Artigo II
Para os fins da execução do programa coordenado a que se refere o Artigo precedente, as Partes Contratantes procederão da seguinte maneira:
I) Coordenarão as medidas que devam ser tomadas em ambos os países
para combater e controlar as enfermidades nas regiões da fronteira;
2) Prestar-se-ão colaboração de carãter técnico nas atividades relacionadas com o controle de vacinas e produtos zooterãpicos, diagnósticos, pesquisas e outras tarefas similares;
3) Cooperação no adestramento. recíproco de pessoal técnico, através
dos serviços de capacitação existentes em cada um dos dois países;
4) Realizarão intercâmbios permanentes de informações epizoóticas, na
região da fronteira, bem como de outras informações de interesse para o controle das enf~r:midades a que se refere este Acordo;
5) Procurarão celebrar acordos especiaiS -de ajuda recíproca, quando sejam indispensáveis, para o controle da situação sanitária, acordos essesAu-e
serão estudados e formulados no seio da Comissão Mista a que se refere o Artigo IV do presente instrumento;
6) Examinarão conjuntamente as normas que sejam ditadas em cada um
dos dois países- para a aplicação deste Acordo, com a finalidade de que o ajuste e revisão das mesmas contribuam ao melhor êxito dos objetivos assinalados.
Artigo III
Para maior eficácia das medidas tendentes a resolver 9~ problemas que se
apresentem na região da fronteira, em matéria de enfermidades dos animais,
a ação coordenada das autoridades competentes de ambas as Partes Contratantes compreenderá o seguinte:
1) Estreita e permanente coordenação das medidas destinadas a controlar o trânsito de animais em pé e de produtos derivados, através da fronteira
comum;
2) Reconhecimento dos ce_tlifl_cados oficiais de _controle de vacinas de
ambos os países, sempre que as amostras de produção de antígenos sejam capazes de dar cobertura imunológica aos agentes patógenos que afetem a região;
3) Sincronização das d_atas de vacinação antiaftosa e de qualquer outra
atividade que se julgue conveniente, de conformidade com os propósitos deste Acordo, e que sejam desenvolvidas nas áreas de fronteira a que este se refere.

Agosto dt.• 1981

Artigo IV

•

As Partes Contratantes convêm em constituir uma Comissão Mista
Brasil-Venezuelana de Sanidade Animal, de carãter permanente e composta
por: o Diretor do Departamento Nacional de Sanidade Animal do Ministério
da Agricultura do Brasil, o Coordenador Geral do Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa do Ministério da Agricultura do Brasil, o Coordenador
da Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Território Federal de Roraima- Brasil, o Diretor de Sanidade Animal da Direção Geral de
Desenvolvimento Pecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária da Venezuela, o Chiõ!fe da Campanha contra Enfermidades VesicU.lúes, da Direçào de
Sanídade Animal da DireÇão Geral de Desenvolvimento Pecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária da Venezuela, e o Coordenador de Sanidade
Animal da Região Guayana do Ministério da Agricultura e Pecuária da Venezuela. Esta Comissão terá as seguintes funções, relativas à execução do presente Acordo:
I) Dar assessoramento de carãter geral aos dois Governos;
2) Considerar e propor aos mesmos o programa coordenado de ação,
para o que poderá recomendar a criação de Subcomissões ou Grupos de Trabalho, aos quais corresponderia a preparaçãç dos diversos pontos que seriam
incluídos em dito programa;
3) Reunir-se ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente,
tantas vezes quanto seja necessário, preferivelmente nas regiões de fronteira.
Artigo V
O presente Acordo terá uma duração de dois anos, contados a partir da
data de sua entrada em vigor. No caso de que dentro do lapso de seis meses
anteriores ao vencimento, uma das Partes ou ambas n_ão solicitem formalmente pôr-lhe termo, o Acordo se considerará prorrogado por outro período
de dois anos, e assim sucessivamente. Este Acordo poderá ser denunciado,
por qualquer das Partes, mediante aviso dado à outra, por escrito, com seis
meses de antecedência.
Artigo VI
Cada urna das Partes Contratantes notificará à outra o cumprimento das
formalidades requeridas por seu ordenamento jurídico para a aprovação do
presente Acordo, o qual entrará em vigor na data da última notificação.
Feito em Caracas, aos 7 dias do mês de novembro de 1979, em dois
exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: (Ramiro Saraiva Guerreiro)
Pelo Governo da República da Venezuela: (José Alberto Zambrano Velasco)

•
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 126• SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1981
1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Requerimento encaminhado à Mesa por S. Ex~ na presente sessão, solicitando a convocação do Sr.
Ministro da Justiça, para, no plenário do Senado, discutir todos os problemas relacionados com as eleições de 1982.

Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado n"' 215/81, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, que cria tãxa de contribuição em favor do Fundo Nacional do
Bem-Estar do Menor- FUNABEM.

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Observações sobre as afir-mações â.o Sr. Ministro da Justiça, focalizadas no pronunciamento do Sr.
Evelásio Vieira.

1.2.2 - Requerimento
- N9 275/81, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando a convocação do Sr. Ministro de Estado da Justiça, para prestar esclarecimentos no plenário, sobre fatos que menciona.

SENADOR ALO YSIO CHAVES, como Líder- Resposta aos pronunciamentos feítos na presente sessão, referentes a declarações atribuídas
ao Sr. Ministro da Justiça, acerca das eleições de 1982.

1.2.3 -

•

Comunicação da Presidência

-Designação do Sr. Senador Roberto Saturnino para participar da
sexagésima oitava Conferêilcia- _Interparlamentar, a realizar-se em Havana, no período que menciona,
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR BERNARDINO VIANA- Defesa do modelo económico adotado pelo Governo Federal.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Considerações sobre o endividamento externo do País. Reparos a declarações do Sr. Ministro da Justiça
veiculadas por órgãos da Imprensa a respeito das_ eleições de 1982.

1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1979-DF, que institui a taxa
de limpeza públiCa no Distrito Federal e dá outras providências. Vo_t_ação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 186/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quonan.
-Projeto de Resolução n'i' 187/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões,
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quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos) o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 188/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões,
cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos) o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 202/80, qué autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em CrS 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 203/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 2L.l71.150;oo (vinte -e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 206/80, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 36(81, que autoriza Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil,. trezentos e
quatro cruzeiros) o montante de sua,~ívida consolidada. Votação adiada
por falta de quontm.
~
-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois rnilhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de

e

a

•

quorum.

..

•

-Projeto de Resolução n'i' 4 de 1981, que aut9riza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e
vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
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que estabelece a participação de representante dos empregados e ernpresârios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 35/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispi5e sobre a concessão de aposentadoria especial paia os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Semláo n'i' 142j80, 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 prelimimir da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1980, do Senador Orestes
Quércia, que isenta o imposto de renda o 139 salário. (Apreciação prelimi~
nar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 163, de I980, do Senador Orestes
Quércia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os
garçons. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada
por falta de qwomm.
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n9 260/81, de adiamento
da discussão.
- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n•l26/81, do Senador
Luiz Viana, que autoriza o Senhor Presidente da República a conceder
pensão especial. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n• 1, de 1981-Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos casos de inelegibilidades e
das normas eleitorais ou partidáriaS, no período de l (um) ano imediata~
mente anterior à realização de eleições de âmbito federal, estadual e municipal. (Apreciação preliminar dajuridicidade.) Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Físíca de Goiás a contratar operação de crêdito no valor de
Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros). Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.4 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo em prol da paz mundial.
SENADOR GASTÃO MULLER- Falecimento de Dom Orlando
Chaves,_ Arcebispo Metropolitano de Cuiabã-Ml:.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
1 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-

quorum .
-Requerimento n'i' 40/81, do Senador Lourival Baptista solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronâutica, baixadas em comemoração ao l7'i' aniversãrio da Revolução de Março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n9 268, de 1981, do Senador Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do Senado n9 240 de 1980, do Senador Franco Montoro

RES
-Do
-Do
- Do
-Do

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Luiz Viana, proferído na sessão de 14-8-81.
Evelãsio Vieira, proferido na sessão de 14-8-81.
Milton Cabral, proferido na sessão de 14-8-81.
Adalberto Sena, proferido na sessão de 14-8-_81.

3 - ATA DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA
5- LlDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 126~ SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS
PÔRTO, CUNHA LIMA E GASTÃO MÜLLER.

•

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva --Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins

-Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal JuremaNilo Coelho- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dírceu Cardoso -----João Calmon- Itamar Franco- Tancredo Neves- Henrique Santillo- Gastão MUller- José Fragelli -Saldanha Derzi- José Richa- Evelásio Vieira- Arno Damiani- Tarso Dutra.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo núm_ero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 115, DE 1981
Cria taxa de contribuição em favor da Fundação Nacional do
Bem-Estar do Menor - FUNABEM.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os órgãos da Administração- Federal, ao licitarem obras cujo va~
lor total seja superior a 3.000 (três mil) salários mínimos da região correspon~
dente, preverão no contrato de execução das mesmas a obrigatoriedade de
pagamento, pelo executor, da importância correspondente a 1% (um por cen~
to), calculado sobre o valor total dos contratos, cujo montante deverá ser depositado em agências do Banco do Brasil SfA, em favor da Fundação Nacio~
nal do Bem-Estar do Menor - FUNABEM.
Art. 29 Os depósitos a que se refere o art. }9 deverão ser efetuados no
decorrer dos 15 (quinze) dias subseqüentes à liquidação das faturas origináriaS dos contratos de execução a que se refere o artigo anterior.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
Ê cada vez mais torturante a realidade que esmaga o povo brasileiro.

E

especialmente angustiante e patético o quadro configurado pela situação dos
menores carenciados e abandonados que, já em 1976, atingia a elevadíssima
cifra de 15,4 milhões de pessoas, sendo 13,5 milhões de carenciados e 1,9 mi~
lhões de menores abandonados, segundo dados apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito convocada, em 1975, pelo Co~gresso Nacional.
A citada CPI, entretanto, alertava para o fato de que "alguns indicadores sócio-econômicos - principalmente o que fixa em até dois salários mínimos o rendimento de 2/3 da população assalariada nos autoriza a avaliar em
25 milhões da população de menores carenciados e abandonados". O anterior indica qüe; em 1975, 45% dos 55 milhões de menores existentes no País,
segundo a FIBGE, eram carenciados ou abandonados.
Nos dias atuais, este quadro é ainda mais sombrio: se levarmos em consi~
deração as desastrosas conseqüências da po1ítica econômica monetarista: re~
cessão econômica que se alastra e se aprofunda continuamente; altas taxas de
inflação, elevadas taxas de desemprego e de subemprego, etc. Desta maneira,
os trabalhadores brasileiros que recebem até dois salários mínimos --e que
representam 2/3 dos assalariados no Brasil e que são as principais vítimas do
modelo económico, tiveram --sceus--s-ãlários reais comprimidos para 91,06%,
dando~se um índice de 100% para o ano de 1975. Ou seja, seus salários reais
sofreram uma redução de 8,4% no seu já mingUado poder de compra. Os fa~
tos anteriores, nos autorizam ·ã-afirmar que o índice de menores abandonados
e carenciados de 45% a que nos referimos anteriOrmente, ultrapassa, hoje, a
taxa de 50%.
Segundo o Professor Luiz Osvaldo Leite, Presidente da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), o número de menores carentes no
Rio Grande do Sul é, hoje, de um milhão de pessoas, ou seja, I I% da população total do Estado. Destes,_somente 60 mil são atendídos pela FEBEM.
A situação do menor no RiO Grande, é tão preocupante que uma pesquisa recente auspiciada pela Secretaria de Educação do Estado constatou .. que
de 10 mil crianças de primeira série, 36% sofrem de desnutrição e 60% apre~
sentam atraso no crescimento devido à carência alimentar".
A citada pesquisa apontou, ainda, que, "em 1978 o índice de subnutrição
foi de 38,2% e em 1979 foi de 40%".
Toda esta situação rião deixa lugar a dúvidas de que o menor é, antes de
tudo, vítima de uma sociedade hostil, ê em primeiro lugar, a maior vítima do
modelo económico, antipopular, antidemocrático e antinacional vigente no
País, que não oferece oportunidade para que 2/3 da população assalariada do
País tenha condições para responder às necessidades básicas para o pleno desenvolvimento e para a normalidade da maturação biopsicólogica do menor.
Essas necessidades, tenhamos presente, segundo a Declaração Universal dos
Direitos da Criança, são: saúde, educação, profissionalização, recreação e segurança social.
A própria FUNABEM fornece as seguintes causas para a deliqüência infantil: baixos níveis de renda, habitação subumana, subalimentação, analfa ..
betismo, baixo nível de escolaridade, baixos níveis sanitários, insegurança social e falta de qualificação profissional, o que nos leva a conclusão de que o
menor é, antes de ser delinqUente, marginalizado pela sociedade através de
um círculo Vicioso que começa na gestação e termina com maioridade quan-
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do passa a ser delinqUente adulto, ingressando no sistema penitenciário num
ciclo fatal de vida.
Desta maneira, a realidade está a impor - com toda urgência - que
façamos tudo o que estiver ao nosso alcance em beneficio do menor. Não se
trata somente de um problema de solidariedade humana, mas igualmente de
uma questão de cunho profundamente patriótico, já que é imperativo pôr fim
ao círculo vicioSo que marginaliza o menor, empurrando~o a delinqüir e a
odiar a sociedade que o hostiliza. Pelas mesmas razões, é extremamente ur~
gente oferecer meios para·que 70% dos trabalhadores brasileiros tenham coo~
dições p·ara alimentar, educar, e ter um teto onde abrigar sua família, uma vez
que "prever a existência, em um futuro próximo, de uma geração de pessoas
com retardo físico e mental é uma afirmativa que hoje já não deve causarescândalo a ninguém pois há muito essa possibilidade deixou de ser um simples
exercício de previsão futurológica para se constituir numa torturante certe~
za';, tal foi ·a cOriclusão a que chegaram os participantes do VI Simpósio Bra~
sileiro de Alimentação e Nutrição, realizado no mês de julho próximo passa~
do no campos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1981. - Pedro Simon.

..

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Legis~
fação Social e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9~Secretârio

.E lido o seguinte

•

REQUERIMENTO N• 175, DE 1981
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
De acordo com o que faculta o art. 38 da Constituição Federal,. o inciso
III do art. 238 e o inciso I do ar_t. 418 do_Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a convocação do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, para, no Pleóario do Senado, discutir todos os proble~
mas relacionados com as eleições a serem realizadas em 1982 e oferecei- expli~
cações sobre declarações à imprensa em Belo Horizonte, no dia 14 p.p., se~
gundo as quais ua vitória do PDS é um pressuposto fundamental da abertu~
ra".

•

Justificação

A declaração do Sr. MiniStro da Justiça de que a vitória do PDS nas
eleiÇões do próximo ano "ê um pressuposto fundamental da abe. tura" exige
explicações imediatas.
Negar alguns aspectos da liberalização do regime e a tentativa de sua
condução por limites estreitos e confrolados pelo próprio Govern >,seria ma~
nifestação de total cegueira política. Entretanto, tentar ~ ..:.,trair à sociedade o
papel de autor principal do processo, visualizando-a como mero objeto infor~
me n-as-mãos de quem quer que seja, mesmo do Presidente que lhe jurou democracia, constitui manifestação de maior cegueira ainda e de indisfarçável
posição autoritária.
Partindo do princípio autoritário, hã os que, no poder, imaginam que
quem dâ, pode tomar a seu exclusivo alvitre, esquecidos de que o papel do
Governo tenr sido muito mais o de puxar as rédeas e de ministrar doses ho~
meopâtiCas de liberalização, enquanto a Naçãv a está exigindo em doses alopátic"as.
Em qualquer país democrático, as declarações do Sr. Ministro seriam
absurdas e atentatórias ao próprio regime e exigiriam punição. Aqui, não. Habituada ao abismo entre o discurso e o gesto dos últimos governos, espanta-se
a Nação, no entanto, quando se confraternizam o discurso e o abismo. Quan~
do isso ocorre, admite-se logo um cochilo da autoridade declarante. Ou seria
uma declaração t-eleguiada? O certo é que a frase pronunciada pelo Ministro
pode ter tido a intenção de informar à Nação que, vitoriosas as Oposições em
82, o Governo daria um golpe.
Não se crê declaração desse jaez da imaturidade, e muito menos da insâ~
nia, e, portanto de explicações imediatas, partindo de quem partiu.
Ninguém de bom senso deixa de acreditar existirem, na estrutura de poder, reduzidos grupos que teimam em trabalhar pelo endurecimento político,
como se tal fosse um gesto simples a requerer apenas o envio de alguns solda~
dos para f~~harem o Congresso Nacional. Não compreendendo o insuportável índice de saturação do autoritarismo jâ atingido pela sociedade brasileira,
sobretudo pela dramática situação econômico-social a que foi levada por um
processo de decisão de que não foi chamada a participar, esses grupos insa~
nos, se persistirem, poderão levar o País à guerra civil. Sobre esta, só existe
uma ponte: eleições livres e limpas, cujos resultados representem conseqUências políticas a premiarem mudanças ansiosamente esperadas pela Nação.

•

•

•
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Certos estamos de que as oposições, e sobretudo a sociedade brasileira
como um todo, não estão dispostas a aCeitar qualquer espécie de coação e as
incertezas em relação a uma saída democrática para o Pafs.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1981.- Henrique Santi/Jo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -O requerimento que vem
de ser lido será publicado e oportunamente incluído em Ordem do Dia, nos
termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Em aditamento à desig-

naç~o

feita na sessão de 29 de junho do corrente ano, dos Srs. Senadores Affonso_ Camargo e João Calmon, para comporem a Delegação Brasileira à Se-

xagésima Oitava Conferência Interpa,rlamentar, a realizar-se em Havana, de
14 a 23 de setembro vindouro, e de acordo_ com a indicação da Liderança do
PMDB, a Presidência designa o Sr. -Senador Roberto Saturnino para participar daquele conclave.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Diiceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex~ não eStá presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Víana.

•

•

•

O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente. Srs. Senadores:
Este Brasil, realmene, é um País imprevisível. Se nós compulsarmos os
Anais do Senado Federal, no tempo do Império, mesmo após a Revolução de
7 de abril de 1831, que deu origem aos Partidos Restaurador, Republicano e
Liberal, já se profetizava na Oposição a derrOcada financeira do Brasil.
E isso acontecia, apesar de nossa significativa produção de minérios, da
cultura do café, do fumo, da vinha, do milho, do arroz; da indústria açucareira, do álcool, pastoril, do sal, de móveis, vidros, de cerâmica, papel, óleos,
óleos voláteis ou essências, perfumaria, farmaCêutica; de transportes; manufaturcira, com tecidos de algodão, lã, aniagem e scricicultura e da incipiente
indústria metalúrgica.
Ouçamos Serzedelo Correia em "O Problema Económico do Brasil":
"0 Império legou à República a solução do problema de nossa
emancipação ecorlôffiiCa. Somos, com efeito, um povo livre e independente politicamente falando, mas, na ordem dos interesses económicos somos, ainda hoje, uma colónia.''
E ele ainda que declara:
Infelizmente, a crise económica que de longos anos veio crescendo, que encontrou largo alimento J].a imprevidência com que nos
entregamos à monocultura, e na incapacidade com que procur:.~mos
substituir o braço escravo, desnacionalizando o próprio trabalho, se
avolumou na República e complicou~se n~stes últimos anos, com a
crise financeira que arruíilou o Tesouro, comprometeu o crédito
público e nos atirou sobre empréstimos, emissões sucessivas de
papel-moeda, déficits orçamentários, ao /unding /oan".
Asseverava, ainda, o notãvel homem público;
"Em 1901, o valor de nossa exportação excedera o da importação em cerca de 20 milhões de esterlinos, que éramos credor do estrangeiro, nas permutas internacionais, dessa soma avultadíssima,
excesso que nos devia garantir câmbio par e avultados capitais disponíveis para incrementar o nosso desenvolvimento econômico,
normalizar a nossa moeda, avigorar o crédito bancãrio e permitir a
execução dos melhoramentos materiais de que carecemos."
Mas, dizia ele:
"Cerca de 85 por cento dos lucros da atividade comercial não
nos pertencem e não ficam no País; os fretes de navegação, os lucros
e dividendos dos bancos, de empresas de segUros de toda espécie de
aluguéis de prédios, o salãrio devido ao trabalho nas fazendas de café etc., tudo, tudo isso, em larga escala aqui não fica e sai do excesso
do nosso valor de nossa produção agrícola sobre o valor do que importamos".
A crise financeira, em 1898, assumiu tais proporções que, iogo que foi
eleito, Campos Sales embarcou para a Europa, instruído por Prudente de
Moraes, no sentido de encontrar uma solução para a criSe. Através de composição de débito dificilmente negociada com os banqueiros ingleses e assinada em 15 de junlio de-1898.
Não houvesse conseguido a conversão das obrigações de curt_o prazo em
obrigações de longo prazo, seria o caos financeiro, como acreditava a oposição na época, que não alimentava esperança na composição.
Getúlio, em seu longo Governo, convocou os credores internacionais, no
prédio do Ministério da Fazenda, para uma moratória dos débitos brasileiros, tendo conseguido como melhor desejava.
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Nem por isso a nossa soberania foi maculada e os nossos credores deixaram de receber os seus créditos com jurós e todos os demais encargos financeiros; não falimos e contiiluamos uma nação livre e soberana.
Mas, a linguagem da Oposição continua a ser fúnebre. Agora mesmo
acha que não há saída para o Brasil, a menos que consigamos concordata preM
ventiva dos nossos credores. As autoridades da ârea econômica pensam diferente. Acreditam que, com o aumento atuai das exportações, sairemos honrosamente da crise, sem que seja atribuída a nós, brasileiros, a pecha de devedores relapsos; e vêem as autoridades da área económica, no aumento da produção mineral, agrícola, pecuária, avícola, de energia alternativa, na conquis~
ta de novos mercados para os nossos produtos industrializados, na revisão do
programa de investimentos públicos, na parcimônia dos gastos públicos e em
outras .fontes e providências, a Saída honrosa e natural para a crise atual.

O Sr. Henrique Santil/o- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BERNARDINO VIANA - Pois não.
O Sr. Henrique Santil/o- Estou ouvindo V. Ex' com bastante atenção e
me parece lógico que ninguéín de bom senso, neste País, anda querendo ou
pregando que o Brasil deixe de pagar para sempre as suas dividas. E bem verdade que nossa dívida externa é astronômica. Ninguém desconhece que, apenas no ano de 81, estaremos pagando mais de 5% de nosso PIB em juros externos, sobretudo com o aumento das taxas dos juros internacionais. Mas,
nem por isso ninguém da Oposição estâ pregando a necessidade de não se pagar essas dívidas ad aeternum. Disse V. Ex' que isso já vem bem de longe, que
sempre se disse que o País estava em grande crise financeira. V. Ex' tem razão, porque bastou que se desse o Grito do lpiranga, para que, alguns dias
depois, o Governo brasileiro - ou seja, aqueles setores que dominam a
Nação brasileira- se dispusessem a contrair um empréstimo internacional,
na ocasião com a Inglaterra. Foi o primeiro grande empréstimo brasileiro.
Veja bem V. Ex• que isso já vem de bem longe.
O SR. BERNARDINO VIANA- Atravês do Visconde de Barbacena.
O Sr. Henrique Santil/o- Não significa, com isso, que tenha sido a melhor saída. Mas a verdade é que, de uns tempos a esta parte, o endividamento
brasileiro tem sído extraordinariamente maior, em proporções bem maiores,
porque esta foi a opção do Governo brasileiro, sem consulta à Nação, porque
se tratava de governo autoritário, ditatorial, ilegitimo, e que não consultou a
sociedade brasileira em nenhum momento, para enveredar por um estilo de
.desenvolvimento ou de modernização da economia brasileira baseada no endividamento externo, toda ela. Hoje, ninguém de bom senso deixa de admitir
que essa astronómica dívida externa estã sobrecartegando demais a Nação
brasileira, porque tem que ser paga, e paga extraordinariamente juros elevados. A Oposição prega a necessidade de se mudar os rumos do desenvolvimento brasileiro. E, a estas alturas, a Oposição não estâ mais sozinha. Há
dois ou três dias, o Vice-Presidente da República, do Partido de V. Ex', en~
campou as teses oposicionistas, e disse, no Espírito Santo, que o Brasil errou,
mesmo, em iniciar grandes projetas, faraônicos projetas, fabulosos projetas,
aumentando o endividamento externo, e que jã era o momento de se reveres~
ses projeteS e pútir para- urri deSenVolvimento de outro estilo, que aumentasse o-mercado interno, que criasse mais empregos, e pudesse, efetivamente, resolver o problema do Brasil de modo democrãtico. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. BERNARDINO VIANA - Eu ê que agradeço a V. Ex•
Antes de tudo, quero dizer que nunca a Oposição deixou de tomar parte
em todos os empréstimos que o Brasil fez, porque V. Ex• sabe que nenhum
ato público, relacionado com empréstimos estrangeiros, é feito sem a aquiescência do Senado Federal, que o aprova; senão, não tem valor no estrangeiro
o ato- é o que está escrito -na Constituição- e nenhum credor seria idiota
de emprestar qualquer dinheiro ao Brasil sem que tivesse a chancela do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Quando o Congresso aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos, na aprovação estão incluídas as openlçõeS de crédito no exterior. 0- art. 43, item II, da Constituição Federal dispõe sobre abertura e operação de crédito e sua autorização pelo Congresso.

O Sr. Henrique Santil/o -

Não é verdade,

O SR. BERNARDINO VIANA tuição ...

Ex' desculpeMme ...

Ê verdade. Estã escrito na Consti-

O Sr. Henrique Santil/o- Mesmo que fosse, quero dizer a V. Ex• que a
acusação que faz à Oposição seria apenas de conivência, por participar do
processo, embora negando-se a votar.
O SR. BERNARDINO VIANA - Nobre Senador Henrique Santillo,
não acho que o Brasil esteja devendo acima da sua capacidade de endividamento.

O Sr. Henrique Santillo -

Muito acima!
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O SR. BERNARDINO VIANA - V. Ex• sabe muito bem que os empréstimos são contraídos de acordo com as receitas financeiras ou cambiais
de um país, ou financeira da pessoa jurídica ou da pessoa flsica, e que hoje o
prazo médio de nossos empréstimos aqui, no Brasil, é de 7 anos. Se temos, no,
Brasil, um faturamento cambial como o que vamos. _faturar este ano, de 25 bilhões de dólares, com tendência a aumentar, o País poderia tomar sete vezes
esse valor, deduzidas as nossas importações de bens, sem falar no saldo de entrada de capitais. No entanto, estamos devendo somente 60 bilhões de dóla'res.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• outro aparte? (Assentimento do
,orador). O Brasil estâ disputando dois campeonatos no momento: um, é o da
inflação; o outro, do índice de insolvência.
6 SR. BERNARDINO VIANA- Não hã índice de insolvência, pois se
só a, reserva de carvão --V. Ex• sabe bem disto mais do que eu, porque é entendido em mineração- só a reserva nO$S_a de carvão do Rio Grande do Sul,
que foi recentemente cubada, foi aVà.liada em 60 bilhões de dólares.
O Sr. Henrique Santillo - Uma coisa são as potencialidades, outra é a
realidade que vivemos, Ex•
O SR. BERNARDINO VIANA- Ora, é património ... E em quanto foi
avaliada a nossa jazida de Carajás?
O Sr. Henrique Santillo- Só espero que não continuem leiloando-as.
O SR. BERNARDINO VIANA- Peço a V. Ex•, não discutamos, porque o assunto é muito polêmico. Deixe-me continuar meu modesto e humilde
discurso, jâ que não tenho a capacidade, o raciocfnio rápido para o debate de
improviso.
O Sr. Itamar Franco - Não apoiado.
O SR. BERNARDINO VIANA- ... que V. Ex• tem essa capacidade
oratória V. Ex• tem ...
O Sr. Henrique Santillo -

Não apoiado de modo algum.

O SR. BERNARDINO VIANA- Então, V. Ex• me permita ler, com
toda humildade, meu pronunciamento e aqui traga os meus conhecimentos,
com liberdade, sobre aquilo que penso a respeito da situação econômica do
País.
A Oposição pensa; eu assisto. Não somos, aqui, no Senado, tão entusias·
mados como o são os Deputados que dizem o que querem bem dizer. Todos
os dias, não só nas sessões matutinas como nas noturnas do Congresso Na.
cional, vejo o entusiasmo com que são feitas as críticas ab Governo atual,
principalmente ao endividamento externo.
Não me refiro apenas ao Senado. Refiro·me à Oposição de um modo geral, inclusive a Oposição que faz jornal neste Congresso. Não falo aqui somente nos parlamentares.
·

.,.,

Então, meus caros companheiros, meus caros Senadores, V. Ex•s quejâ
têm tanta tarimba, tanta vivência neste Parlamento, deixem que eu continue o
meu modesto pronuncimanto, e façam, novamente, outro discurso, como o
têm feito, e aqui estou respondendo a vârios. Por .exemplo, V. Ex•s verão,
mais à frente, que, segundo um companheiro nosso, devemos importar 2/3
dos alimentos que iremos consumir.
Então, dessas ...

O Sr. Henrique Santillo -V. Ex• é o dono da palavra.
O SR. BERNARDINO VIANA - Obrigado. Com licença, então ...
O Sr. Itamar Franco - V. Ex• constrange-me em pedir o aparte.
O SR. BERNARDINO VIANA - Lamento. Sr. Presidente, fala-se
muito em recessão. Os gritos ecoam por todos os recantos do Pais e creio que
até mesmo no infinito, mas levando-se em conta que os impostos federais são
cobrados através de alíquotas incidentes sobre o valor venal da mercadoria,
ou sobre os rendimentos da pessoa física ou jurídica sempre proporcional ao
valor do fato gerador, isto é, alf.yalorem, como se explica tenha havido um excesso sobre a previsão orçamen~ria, para este ano, de cerca de 430,7 bilhões
de cruzeiros? Essa previsão foi de 1.888 bilhões de cruzeiros, com um aumento pouco acima de 80 por cento sobre o orçamento de 1980. Isto quer dizer
que houve um aumento percentual de 27,7% da arrecadação efetivami!nte feita sobre a previsão 01:çamentãria. Face ao exposto, o raciocínio é de que o aumento percentual da arrecadação de 1981 sobre a de 1980 será superior a
107,7%, acima, pois, da taxa inflacionária prevista para este ano, cerca de 80
por cento.
Certamente que houve vários componentes que influenciaram no aumento, mas, no fundo, hâ pequeno crescimento real das vendas.
Onde está, pois, a recessão"?
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Mas, vejamos agora os grandes estoques de carros nos pátios das fábricas e dos revendedores de autoveiculos. Hã quem. atribua o fato ao célebre fenômeno da recessão. Eu, porém, me permito, Com toda humildade, discordar
desse racio.cínio. Vivemos momento de grande indecisão no que tange a inves~
timentos e, além disso, os atrativos que estão a oferecer as Cadernetas de
Poupança e os Recibos de Depósitos Bancários (RDB), com juros razoáveis e
correção monetária integral, induzem os investidores a trilhar caminhos não
tradicionais. Por outro lado, no que tange a carros de passeio, há a expectativa do surgimento, de uma hora para outra, de combustível alternativo, a
preços mais atrativos do que os dos atuais combustíveis. NO transporte rodo.,
viârio de carga, surgiu, com a alta, sem precedentes, dos combustíveis e lubrificantes, um fato novo. O transporte fluvial e o ferroviário, e até mesmo o ae-roviário em casos especiais, pasSaram a ser fortes concorrentes do transporte
rodoviário de carga, principalmente nas longas distãnêias.
Ademais, as fábricas de veículos aumentam os preços de sêus bens, esquecendo a velha lei econômica, há poucos dias citada pelo Chefe da Assessoria Econômica do Ministro do Planejamento, Dr. Akihiro Ikeda, segundo a
qual a demanda cai quando os preços sobem.
É claro que a demanda tem que cair quando os preços sobem, Se não estão vendendo carros é porque_ estão aumentando os seus preços, de mês a
mês, como estamos assistindo; se aumentam os preços desordenadamente,
tem que haver uma retração de demanda.
Censura-se a elevada taxa de juros que estâ sendo cobrada nos empréstimos rurais, principalmente nas linhas de crédito de custeio, mas condenam-se
veementemente os subsídios _e os incentivos fiscais que, no ano passado, chegaram ao montante de 715 bilhões de cruzeiros. Na agricUltura, atingiram a
400 bilhões de cruzeiros. Esses recursos foram, em parte, canalizados para
cobrir a diferença entre o custo real do dinheiro e os relativos aos empr!!stimos rurais cuja taxa máxima anual de juros e correção monetária nã,o vai
além de 60 por cento ao ano. Bombardeiam o preço do pão, de certos derivados de petróleo, do açúcar e da soja, mas os subsídios destinados a esses produtos foram de 236 bilhões, sem falar em certa parcela dos 79 bilhões que ampararam as exportações do açúcar e da soja.
Há até quem afirme que o PROÃLCOOL fracassou. Que o Governo o
abandonou à sua própria sorte e que aqueles pobres coitados que adquiriram
carro a âlcool já não têm mais garantia de adquirir o precioso carburante nos
revendedores autorizados. É um ledo engano. Jâ foram contratadas 200 operações; no valor de 75 bilhões, destilarias que produzirão 14,7 bilhões de litros de álcool em 1985. Condena-se a venda de ãlcool no exterior, mas devo
esclarecer que, sendo a cotação da gasolina inferior à do álcool, é bom negócio para: o nosso País aumentar o consumo de gasolina no mercado interno e
exportarmos o álcool. E, assim, vem otorrendo no momento, inclusive com a
redução do percentual da mistura de 20 para l7 por cento.
Finalmente, vem a pêlo a profecia segundo a qual, no ano vindouro, teiemos de importar dois terços dos produtos alimentícios que iremos consumir. Com o devido respeito, a profecia é tão falaciosa que chega às raias do
ridículo. Um País, cuja produção agrícola, principalmente de grãos, chegou,
no corrente ano, a 54 milhões de toneladas de arroz, feijão, milho, soja e trigo, não pode pensar em retrocesso na sua produção e produtividade.
O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex'- ttrt aparte, nobre Senador Bernardino Viana?

•

•

•

•

O SR. BERNARDINO VIANA- Pois não, nobre Senador. Com o
maior prazer.

O Sr. Almir Pinto- Senador Bernardino Viana, V. Ex• estã prestes a
terminar o seu discurso, eu desejava apartear V. Ex•, e dizer exatamente isto:
acompanho de perto, por estar sempre presente ao plenário do Senado e ouço
pronuriciB.mentos da Oposição, principalmente a cargo do meú ilustre colega
Senador Henrique Santillo, inteligência que todos nós já conhecemos, invejável cultura, e um excelente orador, como V. Ex• bem o distinguiu. E, agora,
devo dizer também que V. Ex•, dentro de sua modéstia, produz, nesta tarde,
um excelente pronunciamento para o Senado Federal. V. Ex• é um técnico, é
um homem que conhece bem a economia nacional; ê um homem que discute
com muita proficiência todos os problemas econômicos do País. Apressei-me
em dar este aparte a V. Ex•, para parabenizá-lo pelo trabalho que apresentou,
nesta tardf:, ao Senado FederaL V. Ex•, na verdade, é um homem do Nordeste, um homem afeito aos assuntos econômicos, e está inteiramente preparado
para discutir esse assunto da nossa economia: a questão dos empréstimos. Eu
acho, nobre Senador, não há quem empreste a quem não possa pagar. V. Ex•
diz que só pelo carvão que produzimos são quantos bilhões de dólares? Isto
sem contar as jazidas de Santa Catarina, pois V. Ex• só se referiu às do Rio
Grande do Sul. V. Ex• ia falando em Carajás, quando foi aparteado pelo
nobre Senador Henrique Santillo. São tão grandes as riquezas deste País que

•
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jamais teremOs qualquer dificuldade futura para solvermos os nossos débitos.
O que vamos ter é um Brasil avançando o quanto pode no seu desenvolvimento, porque, quanto mais se procrastin"ãf, pior será para: todo o povo brasileiro.
O SR. BERNARDINO VIANA -

Muito obrigado.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite, nobre Senador, antes que
termine?

O SR. BERNARDINO VIANA -

Pois não. Com muito prazer, Ex•

O Sr. Humberto Lucena- Ouvi uma afirmação de V. Ex• de que todos
os empréstimos externos dependiam de aprovação do Senado Federal. Tenho
em mão a Constituição que V. Ex• tão bem conhece, e que estabelece no seu
art. 42 ... ,

•

O SR. BERNARDINO VIANA- Sim, item IV, mas veja V. Ex•, o art.

43, II.
O Sr. Humberto Lucena - Item IV.
..Art. 42. Compete privativamente ao Senado Federal.

JV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos,
de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, ouvido _o Poder Executivo Federal."
V. Ex• sabe que a própria- Constituição limitou assim a autorização do
Senado aos empréstimos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
A grande dívida externa do Brasil é das empresas estatais~e foge inteiramente
ao controle do Congresso Nacional.
O SR. BERNARDINO VIANA- Não pode. V. Ex• sabe que, hoje, os
balanços das companhias estatais são examinados pelo Tribunal de Contas.
V. Exf. sabe muito bem que não se toma emprêstimo de governo a governo_
O Sr. Humberto Lucena -

Não é de governo, Senador ...

O SR. BERNARDINO VIAN-A - V. Ex• já ouviu dizer, na sua vida
parlamentar e profissional; que o governo da Alemanha tomou dinheiro emprestado ao Governo do Brasil ou que o Governo do Brasil tomou dinheiro
emprestado ao dos Estados Unidos?
O Sr. Humberto Lucena- Não me estou referindo a empréstimos de governo a governo, mas a empréstimos às empresas estatais, que não dependem
de autorização do Senado, como afirmou V. Ex'- Não temos a mínima atribuição neste campo.
O SR. BERNARDINO VIANA- Mas os empréstimos são fiscalizados
pelo órgão competente e previsto no Orçamento Pluriamal de Investimentos
que é aprovado pelo Congresso.
O Sr. Humberto Lucena -

Isto é outra coisa.

O SR. BERNARDINO VIANA- Mas os empréstimos são fiscalizados
e autorizados.

•

O Sr. Humberto Lucena - Não são aprovados previamente. E a imensa
parcela do endividamento externo do Brasil está justamente aí, rias empresas
estatais.

O SR. BERNARDINO VIANA- São todos feitos com garantia e são
examinados, examinados publicamente. Todos os contratos são examinados
publicamente. Perdoe-me V. Ex• dizer-lhe isto.
O Sr. Humberto Lucena -

Permite V_ Ex•?

O SR. BERNARDlNOVTÃNA

•

~

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena- Os empréstímos do Distrito Federal, dos Estados e Municípios são uma parcela insignificante no montante do endividamento externo deste País.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V, Ex• um aparte, nobre Senador Bernardino Viana?
O SR. BERNARDINO VIANA -

•

Pois não.

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Bernardino Viana, V. Ex• faz, nesta tarde, um magnífico discurso neste plenário. Como representante do Governo, V. Ex• traz o seu depoimento pessoal a respeito da situação económica
brasileira nos seus vários aspectos, e, de certa forma, V. EX• defende a posição
do Governo dentro da atual conjuntura económico-financeira. Nobre Senador Bernardino Viana, estou de acOfdo com V. Ex• quando não dá muita importância ao problema da dívida externa brasileira. Ainda há poucos dias um
eminente banqueiro inglês - e, como inglês e como banqueiro, é um homem
que conhece bem de finanças internacionais - esse banqueiro dizia que a
dívida do Brasil era relativamente pequena. Países, como a Austrália, por

exemplo, devem muito mais do que nós e nem por isSo "estão em bancarrota
ou solicitando moratória internacional. A dívida externa brasileira é uma
dívida histórica, vem-se avolumando na medida dos anos, mas é francamente
contornável e administfáveL DiZem os técnicos do pr6prio Governo que dívida externa não se paga, se administra. E não poderia ter sido outro caminho
do Governo brasileiro senão o de jogar sobre a dívida externa o seu processo
de desenvolvimento econômico. Sabe muito bem V_ Ex• que o Brasil fez, nestes últimos anos, uma grande acumulação de capitaL Agora mesmo o Presidente do Banco Central, em magnífica palestra na Escola Superior de Guerra,
evidenciou que justamente esse acúmulo de capital no Brasil é que gerou o desequilíbrio. O que há no Pais- temos de reconhecer- é certa obsolescência
institucional, falada por S. Ex'- que é o desequilíbrio entre o balanço de pagamento e a própria crise da nossa economia. Temos, evidetemente, de movimentar, procurar outras saídas, porque o modelo instituído, e que foi positivo
durante este decênio de 70, não deverá mais ser aplicado no decênio de 80 .
Temos de procurar outras saídas, e dentre elas, o grave e mais sério problema
é o do subsídio, de que V. Ex'- acabou de falar, neste instante, que jâ monta a
alguns bilhões, com influência sobre a economia brasileira, o que tem trazido
graves reflexos no nosso equilíbrio econômico e na nossa vida social. De
modo que, ao congratular-me com V. Ex•, entendo que o Senado está na hora
de debater este problema - as diretrizes e bases do desenvolvimento econômico brasileiro, a mudança do seu modelo- e abrir novos caminhos de que a
Nação necessita para se transformar na grande potência, que já é, como um
País que pode administrar 3 sua dívida e pode desenvolver-se com bem-estar
sociaL

O Sr. Humberto Lucena -

Que está mal...

O SR. BERNARDINO VIANA -Agradeço a V. Ex•, nobre Senador
Passos Pôrto, o aparte que produziu no meu discurso, porque enriqueceu-o,
V. Ex• tem razão, porque quase todos os recursos tomados pelo Governo,
através das suas socieda~es de economia mista, através dos próprio.Estados,
çlos Munic_ípios e do Dístrito Federal, esse dinheiro foi tomado para ser aplicado em investimentos, alguns condenados por nós mesmos, porque reconhecemos os erros praticados no passado, quando estávamos na euforia do milagre brasileiro.
Como já disse em outras oportunidades, o Governo está fazendo tudo
para controlar os seus erros - e a Oposição não pode negar isso. Inclusive
criou uma Secretaria Espe~ial para controlar os gastos das sociedades de economia mista, das empresas públicas, aceitando mesmo sugestão que lhe fora
dada, muitas vezes, nos plenários das duas Casas.
Sr. Presidente, concluindo essa produção excepcional, a maior já alcançada em todos os tempos, coloca-nos como o segundo maior produwr de
soja do Mundo, o terceiro de milho e feijão, e oitavo de arroz e o nono de trigo_ Agora que o Conselho Monetário Nacional, por proposta do Sr. Ministro
Amaury StabHe, da Agricultura, fixo'u o Valor básico de Custeio reajustável
aos níveis do INPC, não há que se pensar em redução das áreas de cultivos;
mas em um aumento substanciaL
Por tudo isso, não se pode deixar de afirmar que hã muita gente interessante neste País que procura tumultuar a vida daqueles que aposta em nosso
presente e acreditam em nosso futuro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Evelásio Vieira, como Líder do PP.

O SR. EVELÁS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ainda na prorrogação do período destinado ao Expediente, concedo a palavra ao nobre Senador Henrique
Santíllo, para uma comunicação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Encaminhei a essa Presidência requerimento vazado nos seguintes termos:
REQUERIMENTO N•
DE 1981
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
De acordo com o que faculta o art. 38 da Constituição Federal, o inciso
III do art. 238 e o inciso I do art. 418 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a convocação do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, para, no Plenário do Senado, discutir todos os proble·
mas relacionados com as eleições a serem realizadas em 1982 e oferecer explicações sobre declarações à iinprensa em Belo Horizonte, no dia 14 p.p., se-
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gundo as quais "a vitória do PDS é um pressuposto fundamental da abertura".
Justificação

A declaração do Sr. Ministro da Justiça de que a vitória do PDS nas
eleições do próximo ano ''é um pressuposto fundamental da abertura" exige
explicações imediatas.
Negar alguns aspectos da _liberalização d_c:> regime e_ a tentativa d~ sua
condução por limites estreitos e controlados pelo próprio Governo, seria manifestaÇãO de total cegueira política. Entretanto, tentar subtrair à sociedade o
papel de autor principal do processo, visualizando-a como mero objeto informe nas mãos de quem quer que seja, mesmo do Presidente que lhe jurou democracia, constitui manifeStação -de maior cegueira ainda e de indisfarçável
posição autoritária.
Partindo do princípio autoritârio, há os que, no poder, imaginam que
quem dã; pode tomar a seu exclusivo alvitre, esquecidos de _que o papel do
Governo tem sido muito mais- o de puxar as rédeas e de mimstrar doses homeopáticas de liberalização, enquanto a Nação a estã exigindo em doses alopáticas.
Em qualquer país democrático, as declarações do Sr. Ministro seriam
absurdas e atentatórias ao próprio regime e exigiriam punição. Aqui, não.
Habituada ao abismo entre o discurso e o gesto dos últimos governos,
espanta-se a Nação, no entanto, qu-ãtldO se confraternizam o discurso e o
abismo. Quando isso ocorre, admite-se logo um cochilo da autoridade declarante. Ou seria urna declaração teleguiada? O certo é que a frase pronunciada
pelo Ministro pode ter tido a intenção de informar à Nação que, vitoriosas as
oposições em 82, o governo daria um golpe.
Não se crê declaração desse jaez fruto da imaturidade, e muito menos da
insânia, e, portanto, carente de explicações imediatas, partindo de quem partiu.
Ninguém de bom senso deixa de acreditar existirem, na estrutura de poder, reduzidos grupos que teimam em trabalhar pelo endurecimento político,
como se tal fosse um gesto simples a requerer apenas o envio de alguns soldados para fecharem o Congresso Nacional. Não compreendendo o insuportável índice de saturação do autoritarismo jã atingido pela sociedade brasileira,
sobretudo pela dramãtica situação econômico-sociai a que foi levada por um
processo de decisão de que não foi chamada a participar, esses grupos insanos, se persistirem, poderão levar o País à guerra civil. Sobre esta, só existe
uma ponte: eleições livres e limpas, cujos resultados representem consequências políticas a premiarem mudanças ansiosamente esperadas pela Nação.
Certos estamos de que as oposições, e sobretudo a sociedde brasileira
como u-nr todo, não estão dispostas a aceitar qualquer espécie de coação e as
incertezas em relação a uma saída democrãtica para o País.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder do PMDB.

o SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A salda do General Golbery do Couto e Silva, da Chefia da Casa Civil
da Presidência da República, mergulhou o ~aís num clima de pessimismo que
contaminou a Capital federal, a Câmara dos Deputados, o Senado e as áreas
politicas de um modo geral.
Nestes últimos dias, a partir da data em que aquele militar, que há 7 anos
vinha prestando serviços a sucessivos governos revolu~ionãri?s, se afastou de
suas altas funções, as notícias eraln e são as mais desencontradas,
salientando-se a informação recolhida aqui e ali de que, de agora por diante,
seria iniciado uma nova fase de endurecimento diante da ascensão, para mais
próximo do Senhor Presidente da República, de ~~tores mais radicais das
Forças Armadas que não se conformariam com o rumo do projeto de abertura iniciado pelo Presidente João Baptista Figueiredo.
Creio, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que o que estou a dizer não é nenhuma novidade. Todos nós, diariamente, temos sido interlocutores de conversas nos meios políticos que giram, obrig~~oriamente, em torno desse tema.
De tal sorte se alastrou no País inteiro esse pessimismo que, quase a _toda
hora, pelo menos nós das Oposições, estanios a receber dos nossos Estados
uma sêrie de indagações sobre se procedem essas notícias, sobre se realmente
o processo de abertura vai sofrer uma interrupção, sobre se as eleições do
próximo ano serão adiadas e sobre se vai vingar a prorrogação de mandatos
parlamentares.
Enfim, Sr. Presidente, uma situação assaz desagradável e que nos deixa a
todos perplexos.
Ê bem verdade que alguns fatos que surgiram após a substituição do General Golbery do Couto e Silva poderiam ter atenuado um pouco esse clima
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como, por exemplo, uma entrevista recente do novo Chefe da Casa Civil, o
Ministro Leitão de Abreu, em que S. Ex• proclamou, alto e bom som, que
não há por que se duvidar da abertura, que o projeto do Senhor Presidente da
República continua, que as eleições do próximo ano estão marcadas e são irreversíveis. E, depois uma exposição do Sr. Ibrahim Abri-Ackel, Ministro da
Justiça, por sinal Deputado federal pelo PDS de Minas Gerais, na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em que S. Ex•de certo
modo procurava tranqUilizar os meios políticos anunciando que a reforma
eleitoral que seria enviada ao Congresso se conteria exatamente naqueles termos que foram anunciados pelo Palácio do Planalto, após a última reunião
do Conselho Político, presidi~a pelo Senhor Presidente da República, tendo
até, durante os debates, Sua Excelência ido além, ao afirmar que as coligações
partidárias seriam permitidas, que o Governo não cogitava de vinculação de
votos etc4
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, qual não foi a nossa surpresa quando tudo isso cai por terra diante dessa entrevista do Sr. Ministro da Justiça,
concedida à imprensa no sábado último e que já foi objeto do discurso do
nobre Senador Evelãrio Vieira, em nome da Liderança do PP e do requerimento apresentado, hoje, pelo nobre Senador Henrique Santillo.
Não poderia o Sr. Ministro da Justiça ser mais infeliz do que o foi nas
declarações que prestou à imprensa. E é bom que se repita o que S. Ex• afirmou, para que obtenha maior ressonância nos anais do Senado, na tarde de
hoje, o veemente e indignado protesto das Oposições brasileiras, contra essa
entrevista que, Sr. Presidente, fez baixar tremendamente, na cotação nacional, o conceito do Sr. Ministro da Justiça, que se vinha comportando como
um liberal à frente de sua Pasta. Diz S. Ex•
"A vitória do PDS nas eleições de 19g2: é um pressuposto fundamental do processo de abertura", porque uquem tomou a iniciativa de promover a abertura e a vem sustentando, sendo seu fiador e
avalista, foi o Presidente Figueiredo, e derrotá-lo nesse momento é
mais que um ato de imaturidade, é um ato de insânia. ''
Ora, Sr. Presidente, ao que parece, o Sr. Ministro da Justiça, nessa entrevista, estaria aderindo àquela idéia da "democracia relativa" que foi propugnada, neste País, pelo ex-Presidente Ernesto Geisel, ou da "democracia poss[vel" que outros ilustres próceres do PDS apregoam por a[. Em outras palavras, uma democracia onde há eleições, inclusive, diretas apenas para Governador, porque para Presidente da República nem se fala, por enquanto. Mas
só quem pode ou quem deve ganhá-las é o Governo, é o PDS, pois, do contrário, correrão risco as instituições democráticas. Ao que parece, Sr. Presidente, senão nas linhas, mas nas entrelinhas, é o que está escrito na entrevista
do Sr. Ministro da Justiça.
Então, em última análise, S. Ex• acenou com a possibilidade, amanhã,
diante de uma vitória das oposições, de um novo golpe de direita, neste Pafs,
que viesse interromper, mais uma vez, o processo democrático.
Pofs bem, Sr. Presidente, é contra essas palavras infelizes e levianas,
como bem se referiU O nobre Senador Evelâsio Vieira, que eu, também, em
nome da Bancada do PMDB, nesta Casa, venho trazer o meu mais veemente
protesto, na esperança que o pensamento do Sr. Ministro da Justiça não serã
esposado pelo Senhor Presidente da República.
Mas, como bem acentuou o Senador Itamar Franco, se um Ministro da
responsabilidade do Sr. Abi-Ackel chega à semelhante afirmação, como o
responsãvel pela pasta política do Governot e se continuar no carg_o, temos
que fazer as nossaS interrogações. Será que realmente o Senhor Presidente da
República não estaria de acordo com o pensamento do Sr. Ministro da Justiça? Do contrãrio, S. Ex• o Sr. Ministro Abi~Ackel jâ não poderã permanecer
no Ministério do Presidente João Baptista Figueiredo.
Com essas palavras, portanto, fica aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
nosso protesto contra essa entrevista que, a nível de liderança do Governo,
nesta casa, dCVC ser objeto de apreciação imediata para efeito de um completo esclarecimento ao Senado e à Nação brasileira. Daí por que, nós, além da
expectatiVa das palavras que esperamos ouvir nesta tarde da Liderança do
PDS e do Governo, nesta Casa, apoiamos integralmente o requeriment?
apresentado pelo nobre Senador Henrique Santillo, que é da maior o~ortun~
dade, para que o próprio Sr. Ministro da Justiça, Deputado Ibrahtm AbtAckel, parlamentar que é, com a responsabilidade do seu cargo, venha a e~ta
tribuna debater com o plenário do Senado Federal não só os termos dessa mfeliz e inoportuna entrevista como, Sr. Presidente , Srs. Senadores, todo o
rumo da reforma eleitoral, com vistas ao pleito de 1982, para que não paire
mais nenhuma dúvida no espírito dos homens públicos deste País, nem do
povo brasileiro, acerCa do processo de redemocratização do País e, por via de
conseqliência, da realização, no próprio ano, das eleições para Governadores,
Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos e Vereadores.

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita honra, nobre Senador
José Fragelli.
O Sr. José Fragelli- O Senhor Pr_esidente.da República, no Rio Grailde
do Sul, apelou para um diálogo entre o Governo e as Oposições. Essa declaração do ilustre Ministro da Justiça é feita ao arrepio de todas as manifestações do próprio Senhor Presidente da República. Lemos, Sr. Senador, nesses dias, uma declaração do Ministro Jair Soares, manifestando a sua discordância com o que dissera e a orientação do Sr. Ministro Delfun Netto. Esses
fatos mostram à saciedade que não hã um diálogo dentro do Governo, porque se houvesse esse diálogo não haveria discordâncias tão chocantes nas manifestações e mesmo nas orientações dos responsáveis pelo poder. Se não hã
esse diálogo dentro do próprio -Governo, como o Senhor Presidente da República pode exigii' que as Oposições entrem com Sua Excelência e com o Governo em diálogo para a solução dos problemas do País? Acho que isso mostra que o Senhor Presidente da República, ou ele tem que tomar providências
quanto às atitudes, as manifestações da sua própria equipe de Governo, ou
ele não está falando sinceramente quando quer um diálogo com as Oposições
brasileiras.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado. Quanto à entrevista
do Ministro Jair Soares fazendo restrições ao Ministro Delfim Netto, pelo
menos, o Ministro da Previdência, no dia seguinte, prestou um esclarecimento que não convenceu muito mas que procurou contornar. Mas, no caso do
Ministro Abi-Ackel, até hoje, não se tem notícia, passados três dias, de qualquer desmentido de S. Ext. quanto às declarações que lhe foram atribuídas
pela iinprensa.
No que tange ao diálogo a que V. Ext. se referiu- senão me falha a memória- em notícia publicada pela imprensa, ontem, o Sr. Ministro da Justiça, começaria hoje, a procurar os Partidos de Oposição para iniciar seus
contatos sobre a reforma eleitoral.
Como ·é que ·um Ministro da Justiça dá uma entrevista desse teor,
ameaçando, intimidando as Oposições e o povo brasileiro e, no dia seguinte,
vai procurar os Partidos de Oposição?
O Sr. José Fragel/i - Bela introdução ao diálogo.

•

•

O SR. HUMBERTO LUCENA- E, Sr. Presidente, de estarrecer e nós
não podemos aceitar esse tipo de comportamento.
E a mim me parece mais grave ainda essa tomada de posição, quando eu
sei, meus companheiros de Senado também o sabem -sobretudo os que estão na Oposição, que anda por aí, ganhando terreno uma preocupação como
o que está se chamando de subversão das esquerdas radicais. A corrupção, a
esta altura, já não é objeto de preocupação. Agora, o que se fala é de que o
grande perigo é a subversão das esquerdas radicais ...
O Sr. Henrique Santi/lo - E da imprensa alternativa ...
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... que estaria muito desenvolta no
País, criando problemaS em toda a parte de par com a imprensa alternativa
que, também, é outro alvo dos órgãos de segurança, como, Sr. Presidente, se
num regime que -se pretende democrático se pudesse temer a atuação dessas
áreas que são partes ativas da- soCiedade br3sileira, como bem aludiu, no seu
discurso, o nobre Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santil/o -

•

•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Senador. Ouço o
aparte de V. Ex•
O Sr. Henrique Santillo- E apenas para, a respeito desse assunto final
invocado por V. Ex•, dizer que temos notado jã, hâ algum tempo, alguns setores governistas manifestarem essa falsa apreensão. Na verdade, nós sabemos
perfeitamente que eXistem gi'uf>os esquerdistas organizados neste País- isto,
a Nação toda conhece, sabe, tem consciência disto. Mas, toda a Nação, também, sabe que, sobretudo no último ano, mesmo as mobilizações populares,
os movimentos populares, a movimentação dos trabalhadores com os quais
este Governo se preocupa muito, têm sido altamente reduzida. Tem havido,
inclusive, por pa~te de todos os movimentos populares brasileiros, uma certa
compreensão no sentido de não se servirem de pretexto para novos golpes direitistas neste País. Essa é a verdade. Não hã como pretextar nenhuma movimentação de esquerda neste País para se tentar o golpe, e V. Ex• está dizendo
muito bem, há um zunzun, há avião passando por aí, há comentários nos bastidores, nas rodinhas de políticos e de todos aqueles que discutem política
neste País, há apreensão, há apreensão por pate da sociedade. Cada um de
nós, em nosso Estado, tem verificado isso; já verifiquei em meu Estado e já
disse aqui desta tribuna: o povo da minha cidade, o povo do meu Estado,
anda apreensivo, está apreensivo com o rumo dos acontecimentos políticos
neste País. O povo estã desejando, ansiando as eleições, não como fim em si
mesma, mas como um instrumento válido para se procurar alguma mudança
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para melhor neste País. O povo quer as eleições, vai participar, mas as quer livres, limpas e capazes de promoverem algum resultado positivo. Há, portanto~ comentários negativistas, é possível, até, que existam alguns focos interessados nesses comentários negativiStas; é até possível isso. Cabe a nós outros,
das tribunas do Parlamento e através da imprensa, desfazermos is-so, mas,
sobretudo, cabe ao Governo - e o Ministro Ibrahim Abi-Ackel acaba de
prestar a esta Nação o maior desserviço possível, no processo de conquista
democrática de modo pacífico neste País. Agradeço a V. Ex• o aparte.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato a sua intervenção,
nobre Senador Henrique Santillo,. e eu diria que até parece que nós estamos
diante de um novo Plano Cohen, tal a encenação que aí está.
Na verdade, o que há não é subversão de esquerda; como disse V. Ex•, há
forças de esquerdas organizadas no País, em conseqüência do processo de
abertura política, do processo de redemocratização. Se antes elas não podiam
agir, hoje já têm condição de atuar dentro da lei, dentro da Constituição. O
que há é o medo de perder a eleição, o Governo quer fazer eleição, mas não
quer perder. Então, não se quer admitir o chamado princípio da rotatividade
do poder. Este é o grande problema: "democracia H - entre aspas- ''democracia" com o PDS no Governo, com o Governo tendo maioria; senão muita
coisa pode acontecer.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a certeza de um golpe de estado de direita, a partir da substituição do General Golbery foi de tal ordem, Sr. Presiden~
te, por parte de certos setores, que no meu Estado chegou a acontecer um fato
folclórico: o Vice-Governador em exercício, Dr. Clovis Bezerra Cavalcanti
quando soube da exoneração do General Golbery pôs a polícia de prontidão;
fora informado por telefone, por amigos seus, de que estaria se processando
um golpe de direita, no País .•
Sr. Presidente, referi-me a este episódio parai bano apenas para ilustrar a
situação em que se encontra o País.
Há, realmente, um empenho muito grande dos setores mais responsáveis
pela sociedade brasileira em que esse processo de democratização não se interrompa, em que o processo de abertura, por mais tímido e restrito que seja,
prossiga. Somos partidários de uma abertura ampla, de uma democracia plena que seja construída através da convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte, que Possa Vir a nos dar um novo pacto socfal em que se reflitam
as legítimas aspirações do povo brasileiro. De qualquer forma, porém, nós
não podemos deixar de reconhecer que são melhores os tempos de hoje do
que os tempos de ontem. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Aloysio Chaves - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves como Líder do PDS.
O SR. ALOYSIO CHAVES - (Como Líder pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente de Srs. Senadores:
A conclusão do discurso do nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder do PMDB, enseja o início desta resposta que, em nome da Liderança
do PDS, dou às dúvidas suscitadas hoje, neste Plenário, a respeito de uma
nota atribuída pela imprensa a S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça. Disse, e disse
bem o nobre Senador Humberto Lucena, que há um esforço visível, incontestãvel no sentido de concretizar o propósito de consolidar no Brasil um regime
democrático.
Acho que nenhuma pessoa de bom senso, sem pretender arrostar as conseqüências de um fato tão comprovado perante a opinião pública, poderá negar que está em curso, neste País, um processo de abertura democrática, jã
balizado de 1979 a esta data por uma sê.rie de medidas de ordem legislativa e
de providências do_ Governo para que se possa, dentro de um curto espaço de
tempo, alcançar esta meta que é hoje o anseio da sociedade brasileira.
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, bastaria atentar não mais para a
declaração do eminente Presidente da República, tantas vezes reiterada sob a
forma de um compromisso solene assumido perante à Nação. A declaração
de ilustres Ministros de Estados, civis e militares, de parlamentares, de homens de todos os setores da sociedade brasileira, para a Oposição não é suficiente. Pergunto eu: quais os compromissOs que precisam ser tomados perante este País, para que se afaste, de uma vez, essa suspeita que prejudica não
apenas a Oposição e a Maioria, mas sobretudo, a própria implantação do
processo de abertura democrática? Por que a oposição põe em dúvida aquilo
que é uma realidade incontestável? Incontestável não apenas na voz, no pronunciamento, na palavra, dos Líderes brasileiros, mas incontestãvel na avaliação insuspeita do eminente ex-Presidente do Chile, Dr. Frei, quando, visi-:
tando o Brasil e conduzido, inclusive a esta Casa pelas mãos do Senador
Franco Montara, destacou o grande passo que se estava dando neste País, no
sentido da abertura democrática.
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Mas se nós quisermos uina -ded3.rã.ção ma:is recente, basta repetir aspalavras que foram pronunciadas, no Congresso Nacional, pelo eminente Presidente Herrera Campins, da Venezuela, e depois nas declarações feitas à imprensa de que o Brasil está realmente realizando, de uma forma auspiciosa, a
sua abertura democrática. Não é mais um julgamento dos brasileiros, não é
mais o julgamento de políticos do PDS, não é mais a palavra apenas do Governo brasileiro: é a voz autorizada de dois eminentes homens públicos deste
continente, que pelas suas origens e convicções democráticas não poderiam,
absolutamente, estar proferindo- palavras de conveniência de protocolo político, mas, na realidade, refletindo, como refletiram, uma profunda convicção
ao afirmar que o processo democrático no Brasil é uma realidade e que deve
servir de exemplo à abertura que se deseja estabelecer para todo este continente.
A palavra de um político do passado, da tradição, da cultura e do saber do
extraordinário Presidente Herrera Campins, é o depoimento que eu agora invoco, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para espancar essas dúvidas que mais
uma vez aqui são colocadas apenas para ocupar o Expediente deste Senado,
nesta tarde (não apoiados da Oposição) porque a Oposição sabe, está absolutamente convencida de que o compromisso assumido é um compromisso
inarredável, ele será cumprido fielmente e a palavra do Presidente da República resgatada também integralmente.
Há outro fato que a Oposição hoje mencionou e que vem exatamente
corroborar o que acabo de dizer: os eminentes colegas da Minoria consomem
o seu fim de semana em- coledonar notícias de jornais, às vezes as mais díspares, contraditórias ou inconsistentes para, depois, no plenário desta Casa, começar a analisá-las e comentá~las sempre com o propósito preestabelecido de
concluir que o Governo não merece credibilidade, que as afirmativas do Governo são inconsistentes, que o propósito manifestado pelo Governo não é
verdadeiro, não é sincero.
Tomo o que se disse, aqui, a propósito de declarações atribuídas ao Ministro Jair Soares. Mas, os mesmos ilustres membros da Oposição, que com
tanto cuidado lêem todas as notícias da imprensa, devem ter lido também, em
nota destacada, em negrito, na primeira página do Jornal do Brasil, esta notícia: .. 0 Jornal do Brasil errou. O Ministro Jair Soares não fez tal declaração".
E, a seguir, em página interna, transcreve- depois de reconhecer de maneira
nobre, digna, elevada, que só dignifica esse órgão da imprensa brasileira, de
tão alto conceito, literalmente, a entrevista gravada que o Sr. Ministro Jair
Soares havia dad_o no Rio Grande do Sul.
Este fato, aqui não se menciona; este fato, ninguém 3lega. O que se alega,
aqui, e alegou o nobre Senador José Fragelli, é que o Sr. Ministro Jair Soares
havia feito uma acusação ao Sr. MinistrO Delfim Netto, uma acusaÇão que
mostrava o grau de dissídio que lavra nas hostes do Governo, com Ministros
que. não se entendem e cada dia prestam as mais díspares declarações.
Não tenho, ainda, pela Liderança, a palavra do Sr. Ministro da Justiça a
respeito das declarações que lhe são imputadas. Reservo-me recebê-las, para,
em nome do meu partido, aqui dizer ao Senado quais as declarações que o Sr.
Ministro da Justiça proferiu e, naturalmente, estou certo, de que se essas foram as palavras pronunciadas pelo Ministro da Justiça, ele, por elas, assumirá integral responsabilidade.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não. Com muito prazer ouço V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- Mas, qual a opinião de V. Ex• sobre o teor da
entrevista nos termos em que foi publicada? Acha que ela contribuiu para o
processo de abertura?
O Sr. Itamar Franco - Ele não a leu.
O SR. ALOYSIO CHAVES -Li-a tão bem quanto o nobre Senador
Itamar Franco; li-a e ponho as minhas reservas se o Sr. Ministro da Justiça
fez as declarações tais como- elas estão divulgadas.
Por isto mesmo, é que acabo de d"eclarai, Sr. PreSidente que me reservo o
direito de receber os esclarecimentos "indispensáveis do Sr. Ministro da Justiça, pois só domingo, ontem, estes fatos foram suscitãdos através de debates
pela imprensa, para então dizer ao Senado se as declarações do Sr. Ministro
da Justiça são exatamente as que a imprensa publicou ou se essas declarações
são de natureza diferente. E, daí, estabelecer todas as interpretações que forem admissíveis dentro deste debate que estamos realiza-ndo hoje.
O Sr. Itamar Franco - Permite V. Éx• Um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Ouço V. Ex•
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• pOderia, neste instante, concordar com a
convocação do Sr. Ministro da Justiça. S. Ex', no plenãrio do Senado, através
da convocação do nobre Senador Henrique Santillo, poderia esclarecer a
Nação se_ ele disse ou não disse, o que seria uma insânia, a derrota do Gover-
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no· em 1982. E, ao mesmo tempo, aclarar outros aspectos abordados no discurso de V. Ex~' Era a resposta que gostaria de saber de V. Ex•

•

O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Senador Itamar Franco, estou
pronto a examinar, com os meus colega~ do PDS, o requerimento que, neste
momento,_ foi apresentado pelo Senador Henrique Santillo, após esse esclarecimento que me parece indispensâvel. Porque o precedente que mencionei da
entrevista atribuída ao Sr. Ministro Jair Soares- e outros poderia apontar
-,é suficiente para respaldar medida piudente e equilibrada. É indispensâvel
à Maioria saber qual o exato teor das declarações do Ministro da Justjça, para, eºtão, pela Liderança, tom~r uma posição em face do requerimento do
nobre Senador Henrique Santillo. Não há, portanto, posição mais clara, mais
ní_tida, permita-me dizer, mais prudente do que esta. Não posso adiantar
compromisso cobrado por V. Ex• antes de receber a palavra oficial do Ministro Abi-Ackel, a respeito da entrevista que é atribuída a S. Ex•
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Ouço V. Ex•, Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Senador Aloysio Chaves, certamente hoje, a Oposição
se apega a tudo que a ajude a descrer da abertura política. Digo que, com essa
descrença, ela não pode ajudar a Nação. A hora é de somar, não de subtrair
ou dividir. SegUndei Ii nos jornais, o Ministro da JustiÇa julgou insanidade alguém querer derrotar o Presidente da República. Ora, não estamos em
eleições e se estivéssCmos, o Presidente não poderia ser candidato. Derrotar o
Presidente da República significaria, então, derrotar as idéias do Presidente,
ou seja, derrotar a abertura.
O Sr. Itamar Franco - Nossa Senhora, isso jã (! demais!
O Sr. José Lins- Mas é aqui certamente que a Oposição corta caminho,
torce esquina e tudo faz para implantar na consciência do povo o descrédito e
a desconfiança. Se a Oposição avaliasse o que ternos repetido, corno V. Ex'
acaba de fazê-lo ...
O Sr. Itamar Franco- Nós estaríamos no céu ...
O Sr. José Uns- ... haveria de admitir que nós estamos na rOta certa.
Derrotar é sair da rota. Desculpe a interferência no brilhante discurso de V.
Ex', mas é preciso não explorar o que o Ministro diz, ao bel-prazer da Oposição. O Ministro jamais se referiria a questões eleitoraiS. Não estamos em
eleição e se estivéssemos, evidentemente, o Presidente não seria candidato.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador José Lins, V. Ex• acaba
de explicar, sob outros aspectos, aquilo que declarei antes. 1:. indispensável
verificar, primeiro, se o Sr. Ministro da Justiça fez tais declarações; segundo,
se essas declarações estão fielmente reproduzidas pela imprensa, porque, mui ..
tas vezes, eom a melhor boa fé, o resumo de certas notícias tomadas em via·
gens dessa natureza pelo interior do País, ou em outros Estados, o resurr.u,
nem sempre, pode ser fiel ao pensamento, à intenção de quem presta a decla..
ração.
Coloquei uma preliminar ditada pelo bom senso, esta de ouvir o Minis..
tro da Justiça para saber de S. Ex• quais declarações que efetivamente proferiu.
O Sr. Evelásio Vieira - Permita-me V. Ex•
O SR. ALOYSIO CHAVES - Ouço V. Ex• Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evelásio Vieira- A declaração feita, atribuída ao Ministro Jair
Soares, publicada no Jornal do Brasil foi no dia seguinte retificada, evidentemente porque o MiniStro da-Previdência deve ter comparCcido à presenÇa daquele jornal. Foi uma declaração publicada por um jornal que fez a devida
correção. Já em relação à afirmação do Ministro da Justiça, foi feita por ocasião de uma entrevista coletiva, em que vários jornais publicaram essa afirmação. Fazemos votos que o Sr. Ministro venha a público, o que ele já devia
ter feito, dizer que ele não fez aquela afirmação, porque ela está aumentando
as nOssas dúvidas. Vamos aqui relembrar rapidamente de que o Presidente da
República, em Mensagem ao Congresso, afirmou que as sublegendas ficariam circunscritas ao âmbito municipal, e agora o mesmo Presidente da República decidiu estender o instituto da sublegenda para o âmbito estadual,
para governadores. Isto é que nos leva a desacreditar da lisura da abertura
polítiCa que se promove neste País. São essas as dúvidas. Dai o nosso pessimismo.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Evelásio Vieira, o exemplo que V. Ex~ citou, eu também poderia responder com outro fato, também
exemplificando.
V. Ex'~- sabe que a Comissão Interna do PDS, destinada a examinar alegislação eleitoral, apresentou uma proposta que se colocou muito aquém daquilo que a Oposição supunha. Durante o período em que estávamos traba-
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lhando,- c~rç.11 de tlês meses, ouvi neste Plenário, tentando chamar-me à colação, -eõl:fíOSe-dh no jargão jurídico, debates para provocar um pronunciamento rtíeu, vma definição minha a respeito de determinados pontos; defi-·
niÇ-ã'!l'-"que eú não podia tomar, porque essa Comissão estava com a incumbêricia de fazer uma aferição das tendências dentro do Partido, para transmitir, em relatório, ao Presidente do PDS e iião com a iriCurnbência de dizer o
qu-e cada um dos seus onze membfos pensava a respeito dessa matéria eleitorài. Mas essa proposta, afinal, ficou, repito, muito aquém daquilo que se diziit, com todos os tons de veracidade, o que seria a proposta do PDS.
Mas o Senhor Presidente da República, pela decisão que teria tomado no
Conselho Político, se reviu um pensamento ou uma opinião a respeito da
sublegenda, o fez, também, com relação ao domicílio eleitoral, para ir ao encontro de uma sugestão que está contida na proposta do nobre Senador Pedro Simon, que presidiu Comissão Interna dentro da Oposição sobre a reforma eleitoral. E ness_e parecer, o nobre Senador Pedro Simon propOs a redução
do prazo de domicílio eleitoral de dois para um ano. Essa proposta não se
contém no relatório do PDS. Portanto, é uma concessão feita à Oposição e
feita pelo Senhor Presidente da República, em decisão tomada e anunciada
no Conselho Político.
O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouvirei mais logo V. Ex•
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio que é importante e indispensável nós nos reunirmos em torno de certas idéias, idéias básicas, que vão definir os rumos desse processo de abertura política. Sãõ-os parâmetros da conduta dos partidos e da conduta, conseqUentemente, de cada um de nós no seio
do Congresso Nacional. Temos como certo, como indiscutível e como inquestionável, que este processo é válido, verdadeiro nas suas origens, nas suas intenções c que tem a sustentá-lo o compromisso de honra do Senhor Presidente da República. Tenho como certo que tudo está sendo feito e até hoje foi feito no sentido de dar pleno desenvolvimento a este processo, alcançando as
metas que foram preestabelecidas.
Recordo-me de que nesta Casa inúmeras vezes ouvi declarações as mais
extravagantes a respeito das intenções que então eram atribuídas ao eminente
General Golbery do Couto e Silva, Chefe da Casa Civil, como alguém que estava arquitctando durante o dia, e não aperias durante as horas do dia, mas
nas caladas da noite, planos diabólicos para tentar impedir que este processo
se consumasse e que a abertura democrática se realizasse e a democracia se
instalasse neste País. Os adjetivos mais "injustos, mais duros, eu ouvi neste plenário.
Pois bem, Sr. Presidente, a Oposição suspeita que a saída do General
Golbery pode ser o sinal de um golpe de direita, conforme foi declarado há
poucos momentos. O ilustre General Golbery, e com justiça agora, é preciso
que se diga, era um dos fiadores, um dos defensores deste processo de abertura democrática e no qual estava decididamente empenhado, segundo declarações do eminente Presidente do PP, e do eminente Senador Franco Montoro.
Não foi preciso esperar muito para que viesse da Oposição o julgamento
reto das intenções do ex-Ministro Golbery, da lisura do seu procedimento, da
fidelidade com que trabalhou e serviu ao eminente Presidente João Figueiredo. Por isso é que o nobre Ministro Leitão de Abreu, logo depois de assumir
o seu cargo, indagado sobre esses propósitos tantas vezes reiterados, mas pos~
tos em dúvida pela oposição, afirmou que isso é uma suspeita obsessiva, e
quando a obsessão domina o espírito de alguém, o raciocínio lúcido se perturba. Ficam essas pessoas como que obnubiladas, sem capacidade de raciocinar
com isenção e de discernir o certo do errado, daquilo que representa realmente a verdade, daquilo que é urna mera suspeita infundada.
Ouço o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Primeirame:õ.le folgo em vê-lo defender o General
Golbery do Couto e Silva.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nunca o acusei e sempre destaquei a sua
atuação como acabo de fazê-lo.
O Sr. Itamar Franco - Nem terminei o meu pensamento e V. Ex'" jã se
abespinhou e ...
O SR. ALOYSIO CHAVES - Não, não me abespinhei. V. Ex•, pelo
sempre me dá prazer com suas intervenções. Ouço-o com imensa
satisfação, porque V. Ex• é um parlamentar experimentado e, sobretudo, é
um político que estâ agora em condições de trazer para nós um depoimento
muito válido, no momento em que engaja de corpo e alma nessa luta pela sucessão em Minas Gerais.
--O Sr. Itamar Franco - Mas é evidente que eu tenho que me engajar na
luta pela sucessão em Minas Gerais, a nãO s·er que V. Ex' não o queira; aí, eu
não me engajo.
contrário~

•
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Não. O Senador Murilo Badaró é quem
poderá ter objeção; eu não tenho e venho do Pará.
O Sr. Itamar Franco - Mas me permita, eu gostaria até de discutir em
Minas Gerais com V. Ex•. mas gostaria de enfocar outro aspecto. Primeiro
cumprimentar V. Ex•, porque eu jã estava aqui sentindo falta, sinceramente,
dessa defesa ou desse reconhecimento, por parte do Governo, do General
Golbery do Couto e Silva.

O SR. ALOYSIO CHAVES - Mas a Oposição se antecipou à Maioria,
nobre Senador, em defender e exaltar merecidamente a personalidade do General Golbery do Couto e Silva.
O Sr. Itamar Franco - Sinceramente, fico satisfeito. Mas, V. Ex• tocou
num ponto aí que me despertou curiosidade quando se referiu, respondendo a
um aparte do eminente Líder do Partido Popular, Senador Evelásio Vieira,
sobre a reformulação da legislação eleitoral. V. Ex• se referiu ao relatório do
PDS. Não quero nem enfocar o relatório do PDS, porque ele foi muito mais
amplo do que o que V. Ex• disse aí. Ele não ficou apenas no problema da
sublegenda nem do domicilio eleitoral. Mas a minha pergunta é uma pergunta direta, até por formação, me obrigo a esta pergunta. V. Ex'" como Líder do
Governo, neste instante, cOmo homem que praticamente encaminhou a reforma eleitoral- e lhe presto aí outra homenagem- um homem que mais estudou _o aspecto partidário eleitoral brasileiro, neste instante, por parte do Governo. V. Ex' poderia dizer à Nação se realmente vamos ficar apenas no
problema da sublegenda e do domicílio eleitoral ou se haverá outras modificações que, por certo, a Minoria não sabe?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Responderei a V. Ex• sem me desviar do
itinerário que ttàceí.
O Sr. Itamar Franco - Não, não estou desviando, porque foi V. Ex•
quem enfocou o assunto, não há desvio algum.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Em resposta à Minoria, através dos pronttneia':rhi!rito"s dos nobres Senadores que me antecederam, quero dizer que o
propósito do Governo está mariiTéstado na decisão que tomou em reunião do
Conselho PolíticO e já reiterado pelo ilustre Presidente do PDS, Senador José
Sarney.
Ós pontos que o Governo ·avançou, para providências de natureza legis~
Iativa são do conhecimento geral, além da reformulação da Lei Falcão. Então, tanto quanto estou informado, como membro de um colégio de Líderes
no Senado, e não como Líder, porque essa funçãe é exercida com toda competência e lucidez pelo eminente Senador Nilo Coelho, tanto quanto estou informado, este é o propósito do Governo, esta é a decisão do Governo e, portanto, a palavra do Governo ...
O Sr. Itamar Franco -

Esta é a decisão?

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... que atê hoje foi cumprida integralmente. Ela merece mais do que a minha credibilidade- a credibilidade jã a
tem de todas as formas - merece o meu acatamento e o meu respeitar
Mas, Sr. Presidente...
O Sr. Itamar Franco- FriSo apenas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
é a decisão.
O Sr. José Fragel/i- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Ouço o nobre Senador José Fragelli.
O Sr. Itamar Franco- Vamos frisar essa decisão, -porque é importante.
O Sr. José Fragelli- Sr. Senador Aloysio Chaves, citado nominalmente
por V. Ex', o que muito me honra, quero dizer que também tinha lido odesfazirnento, pelo ilustre Ministro Jair Soares, das suas primeiras declarações.
Mas como isso é habitual, de dizer hoje uma coisa e amanhã apresentar retificação, e como essas manifestações dos Srs. Ministros contradizendo-se, também são habituais, lendo, como li ainda na imprensa desta semana, as declarações do Ministro da Agricultura, afirmando que discorda das restrições do
crédito ao setor agropecuãrio, não tive dúvida em fazer a afirmação que fiz,
porque não sei até onde aquela retificação do Ministro Jair Soares foi real~
mente completa. Quero dizer a V. Ex• que essas manifestações em contrário,
de membros da alta equipe do Governo Federal têm sido freqUentes, de sorte
que não causa surpresa a ninguém. Aqui foi destacado, agora mesmo, pelo
meu nobre Líder, a própria palavra do Senhor Presidente da República na
questão da sublegenda. E V. Ex• explicou muito bem: o Senhor Presidente fez
a revisão do seu ponto de vista, inclusive revisão tão completa que pôs de
lado aquela observação do PrimeirO Ministro da Justiça, quando disse que as
sublegendas constituíam uma excrescência no regime pluripartidãrio. De sorte que não é de admirar, meU nobre Senador e colega, que eu tenha me manifestado daquela maneira. V. Ex• o tem reiteradamente, em apartes, e o disse
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agora mesmo que é uma obsessão dos membros da Oposição isso de não acreditar no compromisso assumido pelo Senhor Presidente da República, no
sentido de levar adiante a abertura democrática. Quero declarar que acredito
nesse compromisso assumido pelo Presidente da República, (Muito bem!)
mas que a questão não estã, nobre Senador, propriamente neste compromis~
so, mas sim na forma de cumprir o compromisso. E essa forma teria que ser
de uma legislação eleitoral que .respeitasse as tradições políticas brasileiras,
no q.ue se refere às normas para as eleições livres e honestas. E. nisso que nós
discordamos. Nós não duvidamos do compromisso, mas discutirmos a forma
de cumpri~lo e qual seja essa forma, ela poderá chegar ao ponto de anular o
próprio compromisso assumido pelo Senhor Presidente da República, como
por exemplo, negando a aliança de partidos, estabelecendo a vinculação de
votos, deixando aí a Lei Falcão. São todas essas formas de descumprir, senão
totalmente, pelo menos em grande parte aquele compromisso da abertura de~
mocrática. Então, acreditamos na palavra do Senhor Presidente da República, mas não queremos que essa palavra seja negada ou desvirtuada, através de
expedientes como estes que foram~ poflailtá tempo, anunciados quanto às re~
formas eleitorais. Bem disse o Governador de São Paulo: - .. eu aliás sou
contra a qualquer reforma eleitoral, deixem que elas fiquem aí." De sorte que
assumir um compromisso, mas depor atravês de formas que desvirtuem o
compromisso é a mesma coisa que não cumprir o -prometido. Quero terminar
dizendo o seguinte: lembro-me de uma frase de Carlos V, quando ele dizia:
.. Eu estou perfeitamente de acordo com o meu primo Francisco, nós dois
queremos Milão." Nós estamos perfeitamente de acordo- o Governo e a
Oposição-. nós dois queremos o poder, só que nós queremos chegar ao poder de uma forma lisa, limpa e honesta, de cumprir uma legislação eleitoral
que dê ao povo brasileiro a oportunidade de se manifestar, sem mistificações
c sem expedientes. Era o que eu queria dizer a V. Ex•
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, advertido por V. Ex•, procurarei concluir rapidamente esta minha intervenção, hoje em nome da Maio~
ria.
Não hã atas que desmintam a decisão tomada pelo Senhor Presidente da
República. O fato da sublegenda precisa ser bem situado. Quando se cogitou
da reforma partidária, cujo projeto de lei foi enviado ao Congresso, nele não
se incluiu a sublegenda, a não ser a nível municipal. No Congresso, ampliaram a sublegenda e o Senhor Presidente da República, sem para manter o texto original vetar as modificações introduzidas. Mas a implantação da reforma
partidária, nesses dois anos, aconselha ao PDS sugerir ao Presidente da República que, para a perfeita adequação dessas forças políticas nos Estados, à
essa condições que emergiram- nesses dois anos, se permita a sublegenda nos
pleitos majoritãrios para Governador, porque ela jâ estâ aprovada por lei
para a eleição municipal e para a eleição do Senado, Sr. Presidente.
O Sr. Itamar Franco - Esse é o sistema pluripartidârio do PDS.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Não posso conceder o aparte a V. Ex•,
mas o ouviria com muito prazer se o·Presidente não tivesse me advertido. Por
isso, eu desejaria concluir.
O Sr. Humberto Lucena- Mas, permita-me só um ligeiro reparo, solicitando a V. Ex• que não conclua, sem que eu o faça. V. Ex• se reportou, à reforma eleitoral, dizendo que a diminuição de 2 anos para I, do domicílio eleitoral, teria sido proposta pelo Governo numa concessão ao PMDB.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Esta é uma interpretação minha.
O Sr. Humberto Lucena - Sim, afirmou já que constava essa sugestão
no relatório do Senador Pedro Simon.
O SR. ALOYSIO CHAVES - E não no nosso.
t) Sr. Humberto Lucena- O Governo não seria tão generoso, nobre Sefiador. O que se sabe a boca pequena e, ...
O SR. ALOYSIO CHAVES - Mais uma notícia de rua, mais uma suspeita.
O Sr. Itamar Franco - Só suspeita.
O Sr. Humberto Lucena- ... nos meios políticos, isso não é nenhum segredo, é que o prazo serã diminuído de dois para um ano com os seguintes
objetivos:...
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sou capaz de adiantar o que V. Ex• vai
dizer.
O Sr. Humberto Lucena- ... candidatura do Governador Paulo Maluf a
Senador pelo futuro Estado de Rondônia. Dizem até que S. Ex• jâ estâ adqui~
rindo uma farta literatura em torno de_ Rondônia para se familiarizar com os
problemas daquele Estado, candidatura do Sr. Heitor de Aquino a Senador
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pelo futuro Estado do Amapá e candidatura do Sr. Ex-Ministro S.aid Farah a
Senador pelo Estado do Acre. Estas são as três fotografias que ilusfr~m a di•
minuição do domicílio eleitoral, de 2 para 1 ano.
O SR_ ALOYSIO CHAVES - Eu não diria três fotografias ma~ as -tr_ês
fantasias de V. Ex• e de outras pessoas.
Mas, Sr. Semidór José Frageli, V. Ex• hã de verificar que os fatos não estão absolutamente afastando o Senhor Presidente da República do itiberãiio
que traçou para o processo de abertura política no Brasil, porque as medidas
de alteração que recomendou ou que sugeriu ao seu Partido, são todas elas
consentâneas com a realidadse política brasileira. E, mais do que isso, foram
muito bem admitidas pelo Partido de V. Ex•, segundo depreendo de .declarações prestadas pelo eminente Senador Tancredo Neves.
Respondo à citação de V. ex•, de Carlos V e, como não estou tão afeito-à
história militar quanto parece estar o nobre Senador José Frageli, do PT de
Mato Grosso do Sul, com um conceito de um grande filósofo. Nietzche dizia
que não é a força, mas a perseverância nos altos sentimentos que faz os ho~
mens superiores. E é essa perseverância nos altos sentimentos que dâ justa~
mente a força e respalda a autoridade do Senhor Presidente da República nesta matéria política.
Mas, prossigo, Sr. Presidente, para concluir que o desencontro entre essas notícias e versões divulgadas pela imprensa não diminue nem apouca a
alta missão e o papel que está atribuído à imprensa dentro do regime democrático. Sabe V. Ex•, nobre Senador José Frageli, que o Ministro Jair Soares
desmentiu as declarações _que lhe foram atribuídas~ mas as mesmas foram reproduzidas em todos os jornais do País, e a retificação definitiva, contra a
qual ninguém pode arguir coisa alguma, é oficial do Jornal do Brasil, estampada na primeira página. Repito, retificação que só faz aumentar o apreço e o
respeito à esse grande órgão da imprensa brasileira. Lã estã: o "Jornal doBrasil errou" -é o texto da notícia em primeira página. Isso é que é preciso ficar
dito. Agora, repito, as notícias divergentes ou contraditórias, colhidas em diferentes pontos, sem que seja possível muitas vezes obter a confirmação, não
invalida, não apouca, não diminui o papel relevante da imprensa brasileira e,
sobretudo, não ofusca absolutamente, nem vem denegrir a importância da
imprensa livre, como peça indispensãvel dentro do regime democrático.
Lanço mão de um pensamento de um dos grandes homens deste século,
Madariaga, quando dizia que
"A liberdade de imprensa é a alma de todo regime liberal. Se
ela não é suficiente, as garantias da liberdade inscritas na Constituição não valem o papel em que estão lançadas. E de liberdade de
imprensa que depende, de fato, toda outra forma de liberdade."
Conceitos com os quais estou inteiramente de acordo e dos qrais utilizome para apenas evidenciar que a simples. divulgação de fatos nem sempre suficientemente esclarecidos, não pode admitir, COmo não admite neste momento, através do meu pronunciamento pela Liderança do ~DS, o deferimento
puro e simples de um requerimento de convocação do Sr. Ministro da Justiça,
parlamentar ilustre, o Ministro Abi-Ackel, que recentemente, no Seminário
sobre a Reforma Eleitoral, fez declarações que trouxeram, como disse o
nobre Senador Humberto Lucena, as melhores impressões a todos os parlamentares desta Casa e da Câmara dos Deputados, à Minori-a e à Oposição, na
certeza de que na palavra de S. Ex• encontravam a reafirmação dos propósitos democráticos do Presidente João Baptista Figueiredo, de fazer deste País
uma autêntica democracia. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Está finda a Hora do Expediente.
Passa~se à
ORDEM DO DIA
Não há quorum. em conseqüência, as matérias constantes dos itens n~'s I
a 20,juntamente-coni o item n"' 23, dependentes de votação, não serão submetidas à consideração do Plenário.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada.
Votação em turno único, do Projeto de Lei do Senado n"' 303, de 1979~
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dã outras
providências, tendo
_
PARECERES, sob nos 7!0 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade; 2' pronunciamento: (reexame solicitado em plenário); favorável, com emenda n~' 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando es~
clarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal);
- do Distrito Federal, JP pronunciamento: favoráVel, nos termos das
emendas n~'s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do Se-
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nado r Itamar Franco; 2' pronunciamento: favorável ao--Projeto e à Emenda da
ComisSão de COnstitUiÇão e-Jiúitíça; ·e~--·
·
-·de Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas da Comissão do Dis..:·
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Richa.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 186, de 1980 (apresentado pela ComissãO de EconOmia: Como Conclusão de seu Parecer n'? 1.301,
de 1980), que autoriza- a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte edil"Cd Mílhôes, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros -e sessenta e sete ceriüivos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
- de ConstituiçãO e JustiÇa, pela constitucioilalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favotâvel.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 1.304,
de 1980), que aUtOriza-a PrefCiiUia Municfp31 áe Jardim Afegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (Cinco''milhõeS,--quati·OCentos inil, oitocentos e trêS crUzeiros e vinte Centavos), o -mOntante de sua dívida consOlidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
-de COnStituiÇão e JuStiça,' pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

•

4
Votação, em turno Unico-:-do PrOjeto de Resolução n~"l88, dê i980 (apresentado pela Comissão de Economia como conchasão de seu Parecer n~" 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevarem Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, 6ento e oitó mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
-.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favofáVel.

•

s
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 202, de 1980 (apresentado pela Comissão- de Economia como conclusão de seu Parecer o'? 1.347.
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em
42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante- de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.348 e 1.349, de 1980, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

crs

6
Votação, etn turno úniCo; do Projeto de Resolução n9 203, de 1980 (apresentado pela Coiriissão de EcOnOinia éOino conclusão de seu Parecer n? 1.350,
de 1980), que~ autoriza a Prefeitura-Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 2LI7Ll50,00 (vinte um milhões, cento e seienta e um mii, cento
e cinqUenta cruzeiros), o m·o-nfante-· dC Suà dív1d3. ·consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
-de Co.nstltuiçêio e Justiça, pela cõnsdtuc[õnalidade e jurididdade; e
- de Municípios, favorá.vel.
·

e

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 206, de 1980 (apresentado pela ComiSsão de Economiá COmO coríclusão de seu Parecer n~" 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (OitocentOS- e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e L361, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favOrável.
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PAREÇERES, sobn•s :174 e 275, de)981, das Comissões:
-de Constituiçãà e·Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e
-de-MunicípiOs, favÕiáVêl.
9
Votação, em turno úníc9; do Projeto de Resolução nv 38, de 1981 (apresentado pela Comissão"-dC EConomia como conclusão de seu Parecer n~" 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a élevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seisçentos e trinta cruzeiros). o_niontante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
~.:._·de Cofzstitu(çãO- ~~ J_ustiça, peta constiiuciorialidade e juridíçldade; e
- de Municípios, fãVorável. ·

10
Votação~ em tUrno· úriíC~~-do Projeto de Resolução- Ii9- 4, de 1981 (apre-

sentado pela Comissão" de EConomia como conclusão de_seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza Prefeitura Muníéipal de Potirendàba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhôes, dezessete mii, oitocentos e dois cruzeiros e sesserit<i- e Um- OOntavoS), o moritaO.te de suit. dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981 das Comissões:
- i:le Cônstitui'ção ·e Jt.JStiça, pela constitucionalidade e juridicídade;
-:- de MZf11icípios, favorãvel.

-a

e

11
Votação; em turno úriico, do Projeto de Resolução n'? 5, de 1981 (apresentado pela COmissão de Economia cOnio conclusão de seu Parecer n~" 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00" (trinta um- ri:tilhões setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiroS), o montante de sua divida cOnsolidada, tendo
PARECERES, sob n<'s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
.._de Mwzicípios, favorável.

e

12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeítuni·Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos), O montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Cqnstituição e Juiiiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e
-de Municípios: favOfãvel.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Ecoilomia cor,no conclusão de seu Parecer n~" 396,
de 1981 ), que autoriza o GoVerno do Estado do Rio· Grande do Sul~ a elevar
em CrS 128.968.800;00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oim mil e oit~centos_~_ruzeiros) o montante de sua dívida c?nsolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão

-de Constituição e.f~stiça: pela c·onstitucionalidade ejllridicidade, com
voto vencido __d_o Senador Hugo Ramos.
14
Votação, ém turno único, do Requerimento n'? 40, de 1981, do Senador
Lourival BaptiSta, SOlicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor J_osué- M6nfello, referente ao ingTesso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
15
VotaçãO, em tuni.o único, do Requerimento nv 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do çlia dos Minis~ros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em cOmemoração ao 17~" aniversário da Revolução de março de
1964.

8

16

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu Parecer n'? 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pinâaritonhangaba (SP), a
elevar em CrS 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro ·cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo

Votação, em turno únicó, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgênda, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 240 de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresãrios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
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17
Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i'
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 Jüstiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegimentO Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, 'alterando dispositivo da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 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 constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139 salãrio, tendo
PARECER, sob n• 64, de 198I, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
23
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (a~
·presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
'!.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
c;:levar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oitó centavos) o montante de sua dívida conR
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorâvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Passa-se à apreciação do Item

•• 21Discussão, em turno único; da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 593, de 1981), do Projeto
de Lei do Senado n'i' 126, de 1981, do Senador Luiz Viana, que autoriza o Senhor Presidente da República a conceder pensão especial.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
E a seguinte a redação final aprovada
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Franco, que veda a alteração dos casos de inelegibilidades e das normas eleitorais ou partidárias, no período de 1 (um) ano imediata~
mente anterior à- realização de eleições de âmbito federal, estadual e
municipal, tendo
PARECER, sob n• 596, de 1981, da Comissão
-de Constitulção e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Franco Montoro e Marcos Freire.
Em discussão o proje-tá, quanto à juridicidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de número.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -

Item 24:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n'i' 594, de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de
CrS 9.813.300,00 (nove nl.ilhões, oitocentos e treze mil e trezentos
cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussãO.
Em virtude da falta de quorum. fica adiada a votação para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Estâ.esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ãderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex' não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pediria licença para fazer um hiato em nossos trabalhos. Depois de ouvirmos as palavras dos Líderes Senadores H~mberto Lucena e Evelásio Viei~
ra e do Líder, Senador Aloysio Chaves, esperamos que os conceitos áqui
transmitidos pelo Senad...;..r Aloysio Chaves sejam cumpridos e observados,
quando" da votação do projeto que deve alterar a Lei Falcão.
Sr. Presidei'lti:, lembro c registro aqui o fato que, embora vindo de um
palhaço, Breno Movani, e que normalmente provocaria hilaridade e risos,
mas que se reveste de seriedade, ao postar-se, por 72 horas, no alto de um
poste, pedindo paz, secundado por artistas. Srs. Senadores, tanto mais tem
relevo este apelo numa hora em que o homem se prepara para a guerra, com a
construção, pelas grandes potências, de bombas de nêutrons.
E, aqui, vale a pena lembrar, Sr. Presidente, que ainda hoje a imprensa
registra a discordância do Secretário de Estado Americano. em co~ocar os novos mísseis estratégicos MX em aviões e não mais em território americano
como queria o Governo Carter. E uma discordância, Sr. Presidente, que ainda mostra exatamente a preocupação da humanidade com o problema da
guerra. O mais sério, Sr. Presidente, é que o próprio cientista americano prevê
a guerra nuclear. São os jornais que nos dão esse testemunho, quando ele diz:

Art. }'i' E o Senhor Presidente da República autorizado a conceder ao
editor Josê Olympio Pereira Filho uma pensão especial equivalente a dez salários mínimos, no maior valor vigente no País.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em confrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 22:
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 l, de 1981- Complementar, do Senador Itamar

Ê por isto, Sr. Presidente, que, neste momento em que tanto se fala em
arrilar as jiotê'ncias maiores e mesmo as menores, é interessante observar que
já chamei a atenção uma vez no Senado Federal, com todo o respeito, que se
discute na OrganiZação das Nações Unidas o problema de armas convencio-

Q_ Congresso Nacional decreta:

•

.

•

•

CIENTISTA PREVIÕ GUERRA NUCLEAR
Trapani, Sicília - A terceira guerra mundial poderá irromper
num dia de verão, com um apelo das emissoras de rádio soviéticas
convidando a população do país a entrar nos refúgios antiatômicos,
disse ontem o cieritiSta norte-americano Edward Teller, ao falar em
seminário sobre as conseqüências mundiais de uma guerra nuclear,
que se realiza em Erice, Província de Trapani~ ê_icília.
Teller, de origem húngara, leciona hã muitos anos na Universidade da Califórnia e é assessor do Presidente Ronald Reagan.
Baseando-se em investigações da Academia de Ciências dos Estados
Unidos. Teller disse que, no caso de uma guerra nuclear, os norteamericanos perderiam 60% de sua população e dois terços de seu
potencial industrial, enquanto que a União Soviética teria apenas
5% de vítimas.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1981, que
autoriza o Senhor Presidente da República a conceder pensão especial.
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nais, mas o problema das armas nucleares, das armas estratégicas, são discutidos apenas pelas duas grandes potências: União Soviética e Estados Unidos,
porquanto a bipolarização e armamentos pratii::ainente aínda estã sendo comandada por essas duas nações.
~ por isso que, o apelo que faz esse palhaço, no Rio de Janeiro, - e
como eu disse, secundado por muitos artistas - faz-me lembrar que os palhaços, os camelôs da alegria, os carlitos da vida, no dizer de Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior, ele dizia no seu Canto ao Homem do
Povo, Charles Chaplin, o seguinte, Sr. Presidente: "Vencem a fome, iludem a
brutalidade, prolongam o amor como um segredo dito no ouvido do homem
do povo caído na rua".
A beleza desses versos de Carlos Drummond de Andrade, Sr. Presidente,
no seu Canto ao Homem do Povo em homenagem a Charles Chaplin, aqui,
também, Sr. Presidente, como representante das Minas Gerais, dessa província liberal, como representante da mineiridade dos mineiros, nO seu aspecto
telúrico, levo ao Senado Federal, hoje, essa imagem daquele homem dependurado num poste, numa plataforma, pregando a paz e defendendo os artistas brasileiros, a esperança, Sr. Presidente, de que os grandes chefes de estado
possam, também, escutar o apelo dos palhaços_ do mundo.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Sellador Ga;~o MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores:
f: lamentável ter que vir a esta tribuna, mais uma vez, para assinalar o falecimento de alguém.
O fim é sempre melancólico, mas, cabe-me, até como uma obrigação, se
não por outros motivos, dar essa notícia, ou seja, que faleceu, no dia 15 último, em Cuiabá, aos 81 anos Dom Orlando Chaves, Arcebispo Metropolitano
de Cuiabá, figura de grande notabilidade nos meios sociais e religiosos de
nossa terra e de todo Mato Grosso.
Dom Orlando Chaves, antes de tudo foi um educador, tendo se destacado pela criação de vários Seminários, onde procurava não só preparar os jovens para o sacerdócio, mas também os educava para a vida, numa visão global do que é o mundo com suas agruras, sofrimentos, etc. Cuiabá e Mato
Grosso, não há dúvida perdem, um notável Arcebispo, que após tanta labuta,
na eternidade vai descansar, merecidamente, pois, Dom Orlando Chaves, enquanto teve força foi um- batalhador pelas causas nobres, sem imiscuir-se na
política.
Transcrevo a notícia. do seu falecimento publicado no Diário de Cuiabá e
no O Globo que melhor do que eu trazem um resumo da vida do Sr. Arcebispo D. Orlando Clraves.
Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. GASTÃO
MüLLER EM SEU DISCURSO:

•

•
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Cuiabá, 16 de agosto de 1981 .
Diário de Cuiabá

MORREU D. ORLANDO CHAVES
Faleceu ontem às 5:30 horas na Santa Casa de Misericória de Cuiabá,
onde estava internado há mais de seis meses o Arcebispo de Cuiabá Dom Orlando Chaves, vítima de complicações diversas entre as quais um derrame cerebral que acabou por tirar-lhe a vida.
Dom Orlando Chaves nasceu no Estado de Minas Gerais a 19 de fevereiro de 1900. Formou-se em teologia em Turim, na Itália, e ordenou-se sacerdote em 1927. Foi professor de Teologia no Instituto Teológico Pio XI em
São Paulo; Diretor do Colêgio Salesiano Santa Rosa em Niterói; Superior
dos Salesianos do Sul do Brasil de 1939 e 1948. Tornou-se o maior apóstolo
das vocações no Brasil, abrindo novos seminários Salesianos em São Paulo,
Santa Catarina e Minas Gerais.
Foi SagradO Bispo de Corumbá em São Paulo, em 24 de maio de 1948,
tendo escolhido como padrinho de sua ordenação episcopal o cuiabano Eurico Gaspar Outra, que depois seria Presidente da República. Realizou então
visitas pastorais a todos os reCantos promovendo a dinamização da vida espiritual e grande campanha vocacional. Em Campo Grande adquiriu uma Chácara e construiu o Seminário Diocesano.
Preparou e apresentou à Santa Sé a divisão da diocese de Corumbã que
foi desmembrada nas dioceses de Campo Grande e Dourados. Em 1956 foi
promovido a Arcebispo de Cuíabá sucedendo ao imortal Dom Aquino Corrêa. Em 1958, comemorando o _Centenário de Fundação do Seminário da
Conceição lançou a pedra fundamental do Seminário do Cristo Rei. Instalou
a Rádio Difusora Bom Jesus e, em poucos anos construiu a monumental

Basflica inaugurada em maio de 1973, na comemoração das Bodas de Prata
Episcopais e decorada pelo Papa Paulo VI com o título de Basflica.
Lançou sólidas hases de um patrimônio para a sustentãção das obras sociais e religiosas da Arquidiocese.
Fundou também a Congregação das Missionárias do Bom Jesus. Em
1976, no dia 31 de março, já com 75 anos de idade, entregou o governo da Arquidiocese ao Administrador Apostólico e Arcebispo Coadjutor com direito
a sucessão, D. Bonifácio Piccinini.
Dom Bonifácio Piccinini afirmou ontem, em entrevista, que a morte de
Dom Orlando Chaves significa grave perda para a Arquidiocese de Cu1abá,
pois trata-se de nada menos do que 25 anos de trabalho generoso em favor da
Arquidiocese. Acrescentou que Dom Orlando amou profundamente a Igreja
e por ela desde menino, se entregou à Vida do sacerdócio, tendo realizado importantíssimas obras em SãO Paulo, M]nas Gerais, Espírito "SantO; Santa Catarina e Paraná.
O novo Arcebispo Metropolitano de Cuiabã ressaltou também a importância do trabalho de Dom Orlando Chaves frente à Arquidiocese de Cuiabá,
especialmente no' tocante à descentralização da missão pastoral e as vocações
sacerdotais. Aduziu ainda que "nada pode pagar, humanamente falando,
essa vida consagrada aos outros. Deus, porém, já o recebeu na Glória. Ausente, corporalmente, temo-lo presente como protetor e padroeiro junto a
Deus".
O corpo de D. Orlando Chaves está sendo velado desde ontem na Catedral Metropolitana. Às 18 horas haverá Missa de Corpo Presente e em seguida haverá a tumulação na cripta da Basílica.
ARCEBISPO DE GUIABÃ MORRE
DE DERRAME AOS 81 ANOS
CUIABÃ (0 Globo)- O arcebispo Dom Orlando Chaves morreu ontem, às 5h30m, na Santa Casa, sem conseguir se recuperar do derrame cerebral que sofrera há seis meses e que o havia deixado hemiplégico. O supultarnento será hoje, na cripta da Catedral Metropolitana, onde se encontram
os ·restos mortais de cinco bispos e de dois dos fundadores da cidade, Miguel
Sutil e Pascoal Moreira Cabral.
Dom Orlando era mineiro, de Campina Verde, e estava com 81 anos, 25
dos quais como arcebispo de Cuiabá. Já enfermo, afastou-se praticamente da
administração do Arcebispado em 1976, entregando-a a Dom Bonifácio Piccinirii.
Vida Eclesiástica
Tetraneto de Tiradentes, ele ordenou-se sacerdote em Turim, a 10 de junho de 1927. Pertencia à Congregação Salesiana, tendo feito seus estudos no
Seminái"io do lpiranga, em Lavrinhas, e depois na Itália. De volta ao Brasil,
Jecionou em Lavrinhas. Bagé e no Instituto Teológico Pio XI. Foi diretor do
Colégio Santa Rosa, em Niterói, sendo a seguir nomeado inspetor salesiano
para o Sul do Brasil, cargo que exerceu até 1948, quando sucedeu a Dom Vicente Priante como bispo de Corumbá. Mais tarde, em 1956, passou a arcebispo. Foi o responsáver pela construção do seminário da ~asflica do Senhor
Bom Jesus e pela criação das Missionárias do Bom Jesus.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 30J, de 1979DF, que institui a taxa·atnimpeza 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, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário); favorável, com emenda n~' 3-CCJ, que apresenta; 39 pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comiss1io do Distrito Federal);
- do Distrito Federal, /9 pronunciamento: favorável, nos termos das
Emendas n9s 1 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 Constituição e Justiça; e
- de Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas da Comissão do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Richa.
2
Votação, em turno único (apreciação preliminar da juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' l, de

..
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1981- Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos
casos de inelegibilidades e das normas eleitorais óit partidárias, no períOdo de
I (um) ano imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal,
estadual e municipa:t, tendo
PARECER, sob n' 596, de 1981, da Coriiíssão
- de Constliui"ção e JustiÇa, pela injuridicidade, com voto vencido dos
~enadores
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Franco·Montoro e Marcos Freire.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 186, de 1980 (apresentado pela ComiSSão de Economia como conclp.são d_e seu Patec_~ n9 1.301,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco riiilhões,' noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeirOS e sessenta e sete centavos),- o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorãvel.
4
Votação, em turno único', do Projeto de Resolução n'? 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de s_eu Parecer n'? 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1306, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali_d_ade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvd.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1980 (apresentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Lara!'ljal Paulista (SP) a elevarem CrS 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, 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 nO? 202, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 1.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de CaldasJMG)
a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.348 e 1.349, 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 n9 203, de 1980"(apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevarem Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, 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 n9 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) _a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, 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• 36, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia cOmei conclusão de seu Parecer n9 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e.SCssenta e quatro milhões, quinhentos e

noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 274 e 275, de 1981, das Comissões:
- de constituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
· ~de Munii:fpios, ·favôfãvel.
10
Votà.ção, eril turno úiiiCo; do Projeto de Resolução n9 JS,- de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oiten~ e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seisCentOs e trirtt3 Crllzdi:'os), o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Çonstituiçãq e Justi'ça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
~ de MunidjJios, f3~oráv~l.
11
Votação, em turno úniCo,- do Projeto de Resolução nO? 4, de 19"81 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e um centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981 das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-- de Municípios, faVorável.
12

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões setecentos e cinqUenta e seis mil, setecen~
tos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munici'pios, favorável.
13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vihte e quatro centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

•

16
Votação. em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
17
Votação, em türno úriico, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,

•
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das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 17<~ aniversário da Revolução de março de
1964.
18
Votação, em turno únkõ,- do Requerimento n9 268, de 198"1, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco

Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
19
Votação, em prínleirO fiii"no, (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979,. do Senador Oresfes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
20

•

Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 142, de 1980, do Senador Orestes QuérCia, -alterando dispositivo da
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão,
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
21

•

Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucion-alidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 13<? salãrio, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstifl.icionalidade.
22

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 163, de 1980, do S6nador 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.
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•

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de A-funidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LU!Z VIANA NA
SESSÃO DE 14-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LUIZ VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Hã algum tenipo, lendo um colóquio do General De Gaulle com André
Malraux, lá encontrei o bravo salvador da França a dizer que, todas as vezes
em que esteve só nas suas idéias, estava com a razão. Por isso, Sr. Presidente,
jamais me preocupa saber se é grande ou pequeno, ou talvez mesmo nulo, o
número dos que pensam como eu. E se lembro aquele histórico colóquio é
por haver lido há dias que, em parecer ao Ministério da Agricultura, afirmara
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o venturoso Secretário da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira não ter o_ projeto por mim apresentado, para a supressão da iníqua taxa
que onera a lavoura do cacau, qualquer apoio por parte dos fazendeiros de
cacau.
Ora, Sr. Presidente nunca vi falsidade mais deslavada. Num Ministério
em que a verdade fosse levada em conta -como acredito que seja o da Agricultura- o infiel funcionário-seda logo substituído. A verdade ê que tenho
recebido dezenas de telegramas e demonstrações outras de apoio por parte
dos asfixiados plantadores de cacau. Mas, para não fatigar os Srs. Senadores,
lerei apenas dois documentos. O primeiro deles é um telegrama da Associação Comercial de Illaéus, uma das mais conceituadas e antigas sociedades
de classe da Bahia, sempre integrada e dirigida por figuras respeitáveis daquela grande e formosa cidade da região do cacau. Vejamos o que diz o telegrama a mim enviado pela tradicional entidade, glória da vida de Ilhéus:
"Nome Associação Comercial de Ilhéus manifestamOs nosso
integral apoio patriótico pronunciamento Vossa Excelência respeito
crise lavoura cacaueira pt Região espera confiante êxito desiderato
demonstrado benefício cacauicultura baiana pt Assinado: Antonio
Uno Pereira Campos, Presidente".
Haverá algo mais eloqUente, mais desenganado, sobre o apoiÕ com que
os interessados na vida da região do cacau receberam o meu projeto? Entretanto, o pobre Secretãrio tem a coragem de, num documento oficial, querer
enganar o Seu Ministro, faltando à verdade com a maior sem-cerimônia. Certamente, premido pelos inconfessáveis interesses que maculam iniciativa benemérita e cheia de serviços ao cacau, mas, infelizmente, deturpada pela cupidez de uns e fraqueza de outros.
Não menos expressivos são estes comentários da uTribuna do Cacau",
importante órgão da imprensa editado em Itabuna, Itabuna, Sr. Presidente, o
grande, laborioso e independente centro das atividades cacaueiras na Bahia.
Ouçamos o que diz essa voz dos legítimos interesseS da lavoura:
.. Meu Deus, onde estamos? Será que o cacauicultor perdeu a
consciência? Será que um vírus "ceplaqueano" lhe contaminou o
sangue? Não hâ outra explicação diante da posição assumida por
certos" cacauicultores e muito especialmente os presidentes de Sin~
dicatos Rurais."
H

E acrescenta:
'"O que de melhor alguém podia, no angustiante momento, solicitar em favor do cacauicultor era o ..desaparecimento da Taxa
1
Cambial, os malfadados 10 por cento qttt a lavoura contribui para a
CEPLAC ... "
Aí está, Srs. Senadores, o que escreve o importante jornal da zona cacaueira sobr~ o projeto que o venturoso Secretário da CEPLAC tem a coragem de apresentar, dizendo que "não obteve a aceitação dos cacauicultores".
Haverâ quem possa acreditar em semelhante balela?
Em verdade. e antes de apreciar outros aspectos que mostram irretorquivelmente que a CEPLAC deixou de merecer o apreço e o apoio dos sacrifica~
dos plantadores de cacau, inúmeros deles garroteados e ameaçados, e por isso
mesmo impossibilitados de dizerem tudo o que sentem, o que sofrem e o que
pensam sob o jugo de um órgão que acabou por se transformar no maior órgão de corruçã<? da Bahia, falarei do que representou de positivo a criação da
CEPLAC-. Em matéria de corrução, e quando falo em corrução quero referirme a um processo gradativo e contínuo de concessão de favores, de recursos,
de subvenções a órgãos de classe para que se matenham assim silenciosos e
coniventes. Coiiução atrã.,iéS" de passagens e ajudas de custo para inúteis viagens ao estrangeiro. CorrUção mediante empréstimos que sempre Se prorrogam, e quase nunca se pagam .
Quero, entretanto, dar a César o que é de César. Depois de relegado ao
mais completo descaso, entregue ao Deus darã, apesar de ser, desde o último
quartel do século passado, a base da economia baiana, o cacau somente conheceu alguma assistência com a criação, em 1931, do Instituto de Cacau da
Bahia, benemérita iniciãfiva do Sr. Tosta Filho, e a que deu amparo e desenvolvimento o Governador Juraci Magalhães. Contudo, diante do que se necessitava era bem pouco, dados os escassos recursos do Estado. E, em meio a
uma das muitas crises que assoberbaram o cacau, criou-se a Comissão Executiva do Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira, ou
simplesmente a CEPLAC. Destinava-se a ser um órgão técnico, autónomo,
voltado para os problemas de pesquisa e aperfeiçoamento da lavoura, pela introdução de novos conhecimentos técnicos destinados a aumentar a produtividade. Com esse objetiVo, criou-se o Centro de Pesquisas do Cacau, emItabuna, na Bahia, pois nunca houve dúvida de que a CEPLAC devia atuar na
Bahia e no Espírito Santo, as áreas tradicionais do cacau, no Brasil.
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Durante alguns anos, foi verdadeiramente excepcional o que realizaram
os têcnicos da CEPLAC, sob o comando do sâbio e dedicado Sr. Paulo Alvim. A ele e aos agrônomos e técnicos que com ele colaboraram na recuperação da lavoura cacaueira, livrando-a de pragas, divulgando o hãbito da
adubação, e introduzindo em nossos campos novas e adequadas técnicas de
produção, desejo con:;ignar, aqui, um caloroso reconhecimento, que representa o sentimento de toda a região do cacau.
Mas, infelizmente, Sr. Presidente, não hã nada que resista ao dinheiro.
Dizem, e com razão creio eu, ser invenção do demônio. Enquanto a CEPLAC
foi relativamente pobre, dispondo de recursos que apenas bastavam para realizar a tarefa a que se destinava, foi tudo bem. O preço do cacau era baixo.
Direi, para que disso se tenha idéia, que, ao tempo em que tive a honra de governar a Bahia, vendeu-se a arroba a menos de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), ao
passo que hoje jã anda pela casa dos dois mil e quatrocentos. E, na medida
em que a CEPLAC começou a arrecadar um pouco mais, graças à taxa paga
pelo cacau, as ambições também começaram a rondar-lhe o cofre. O próprio
Banco do Brasil cresceu os olhos. Depois veio o Ministério da Agricultura,
vieram os Estados, as entidades de classe, e, como ocorre sempre, alguns mais
gulosos que logo compreenderàm que a CEPLAC, na verdade, era a baleia
que dera na praia, e que os mais espertos deviam postejar e comer. Não censuro os dirigentes da CEPLAC- compreendo-os e perdôo-os. Viram-se na
contingência de ceder a todos os apetites, sob pena de verem desaparecer o
que se criara c desejavam desenvolver. E bem sabemos como são C?SSas cousas
-uma vez começadas não hã mais como as deter. Inventou-se, então, sob o
pomposo nome de Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, um órgão
inteiramente inútil, mas altamente dispendioso. Aí instalaram-se, salvo raras
exceções, que justificam a regra, os gulosos "barões do cacau". O que se fez,
no particular, em despesas descabidas, com a contrução de sedes, funcionalis·
mo e toda sorte de despesa é verdadeiramente inacreditãvel, e somente supor·
tãvel num país onde não hã uma vigilante opinião pública. Esbanjou-se dinheiro a rodo. No fundo, era uma mâquina de compressão contra a própria
CEPLAC. Depois, veio a politicagem, através dos sindicatos adredemente
fabricados, e que nada representam senão os interesses de uma pequena cúpula, bem cevada com o dinheiro arrancado dos que trabalham e produzem cacau. Não admira, portanto, que, ao se falar de extinguir a taxa que se tira do
cacau e se desvia para finalidades que nada têm a ver com o cacau, começam
logo a berrar como criança a que se tira a mamadeira. f:laverâ nisso o que estranhar? Creio que não. O homem é assim, e continuará assim. A CEPLAC,
porém, é que não deve permanecer assim. Deve ser mantida no muito que tem
de útil, mas jamais transformada no banquete de uma reduzida cúpula de es·
pertos, em prejuízo de dezenas de milhares de lavradores que mal sabem
como pagarem as folhas de serviço.
Mas, para que se tenha idéia bem nítida do que representa hoje o que se
estã extorquindo dos que trabalham e sofrem na produção de cacau, quero
apenas lembrar que, nos últimos cinco anos, a CEPLAC arrecadou 10% sobre
três bilhões, seiscentos e cinqUenta e oito milhões e quinhentos e noventa e
cinco mil dólares. Isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, US$
3,658,595,000.00 (três bilhões, seiscentos e cinqUenta e oito milhões e quinhentos e noventa e cinco mil dólares). O que significa que a CEPLAC, em
1980, rendeu quase como o Estado de Sergipe. Vale dizer que a CEPLAC estã
afogada em dinheiro, está nadando em dinheiro. Não sabe mesmo o que fazer
com o dinheir sugado da pobre gente do cacau.
E, enquanto isso acontece- e esse é um ponto sobre o qual eu gostaria
de poder discorrer- não hã trabalhador mais miserãvel do que o das roças
de cacau. Não tem educação, não tem saúde, quase não tem comida. E apresentam, na Bahia, os maiores índices de tuberculose, por viverem em região
excessivamente úmida e insalubre.

O Sr. Aderba/ Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ VIANA - Pois não, com muito prazer e honra.
O Sr. Aderbal Juremo - Apenas para trazer o depoimento de um leitor
da literatura baiaba de Jorge Amado, Clóvis Amorim e João Cordeiro, que
focalizaram - uns, com maior profundidade; outros, em menor profundidade- esse drama que V. Ex• focaliza com a experiência de estadista. Em verdade tanto o trabalhador da cana-de-açúcar como o trabalhador do cacau
aind~ vivem na é:poca em que o Brasil era uma Nação dividida entre senhores
e escravos. De lã para cã, muita coisa evoluiu, inclusive a tecnologia mas a região Cãciti.iC:ira sofre esses percalços de atrasos qliC V. Ex• assinala. ~ão quer~
entrar no mêrito do problema do órgão, mas, pelo que V. Ex• anahsa, esse e
mais um órgão que se locupleta da produção cacaueira, em vez de transformar sua ação não em uma ação meramente econômica, e, sim, numa ação social. O problema da produção no Brasil é, antes de tudo, um problema social.
Felicito V. Ex• pelas considera_ções que expende.
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O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ex• o lúcido, oportuno e patriótico aparte com que acaba de me honrar.
Sr. Presidente, o cacauiucultor, sugado, extorquido, exaurido, não tem
como valê-los. Por que não cuida a CEPLAC de amparar o homem da região
do cacau, em vez de esbanjar em gastos inúteis e até afrontosos? Até o Banco
Central - e que me desculpe o meu ilustre amigo Dr. Langoni - não deixa
de tirar a sua fatia nessa pobre baleia que deu à costa -sem fazer nada, nada, nada pelo cacau, recebe um por cento do arrecadado, o que não é pouco.
Por que não se transformar esse 1% do Banco Central em hospitais ou postos
de saúde? Para não fazer nada, o Banco Central tirou do cacau trinta ~seis
milhões, ou seja, mais do que a Bahia construindo os 400 km da BR-242.
A riqueza foi a desgraça da CEPLAC. Não tendo mais como gastar na
Bahia, por mais que se esbanjas_se, jogando dinheiro pela janela, a CEPLAC
entendeu que o dinheiro da Bahia e do Espírito Santo, o custoso e suado dinheiro dos que realmente trabalham e lutam para que o Brasil exporte cerca
de um bilhão de dólares por ano, devia ser espalhado pelas mais variadas regiões do País. No fundo, era um meio de ninguém mais, na Bahia, poder saber ou sequer avaliar o que se fazia com o nosso dinheiro.
Solertemente, a CEPLAC, que havia sido criada para servir a Bahia e o
Espírito Santo, e custeada com o nosso dinheiro, entendeu que devia gastar o
dinheiro baiano e capixaba- nós ambos tão pobres- em outras regiões, inclusive o portentoso São Paulo, a terra do Sr. Delfim Nctto. Coincidências.
O _Sr. Evelásio Vieira - Permite um aparte, nobre Senador?

•

O SR. LUIZ VIANA -Com prazer ouço o nobre Senador.
O Sr. Evelásio Vieira- Senador Luiz Viana, V. Ex•, que é reconhecida~
mente um homem sereno, ponderado, cauteloso nas suas expressões, faz, nesta oportunidade, críticas contundentes, mas justas, ao órgão responsãvel pela
política cacauei:ra no Brasil. Desejamos manifestar-lhe a nossa solidariedade,
acrescentando que as dificuldades sérias que vivemos têm como causa o desperdício. Uma das causas é o esbanjamento, neste País. R por isso que, partindo de quem partem as críticas, louvamos o pronunciamento do nobre representante da Bahia.
O SR. LUIZ VIANA - Muito grato a V. Ex•.
Mas, como dizia, Sr. Presidente, a CEPLAC nasceu para servir àquelas
duas regiões lidimamente cacaueiras. Entratanto, solertemente, repito, ao se
baixar o Decreto o<? 73.960, de 1974, lã se disse taxativamente: "A atuação da
CEPLAC ficarã restrita aos Estados produtores de cacau, na proporção do
volume por eles exportados". Ao se acrescentar, capciosamente, que a CEPLAC teria ação naqueles Estados produtores: "e aos novos pólos de produção que vieram a ser implantados". Esta era a peninha do decreto. Com
esse adendo malicioso, e que eli chamaria mesmo de desonesto, pois ê desonesto, criminoso, afrontoso, inqualificável, que a CEPLAC cobre uma taxa
verdadeiramente escorcbante, e que hoje anda pela casa dos quatrocentos
cruzeiros por arroba, para que se plante cacau em Rondônia, no Acre, em
Mato Grosso, em Goiás, no Maranhão, e até em São Paulo. A que título devem os meus _pobres, sofrídos e sacrificados conterrâneos da Bahia tirar dinheiro da infeliz lavoura do cacau para alimentar a megalomania da CEPLAC? Se a CEPLAC quer trabalhar em São Paulo, que o faça com o dinheiro do Ministério da Agricultura e não com o dinheiro da Bahia. Se quer plan~
tar cacau em Mato Grosso, será ótimo que o faça com recursos federais, pois
para isso é que o Brasil arrecada bilhões de divisas do nosso cacau. Tirar dinheiro da Bahia, dinheiro dos pobres baianos que labutam de sol a sol, nas
roças de cacau, para cortejarem alguns poderosos da ãrea econômica e financeira do Brasil, hão de fazê-lo, mas hão de fazê-lo com o meu mais vigoroso e
desassombrado protesto.
O Sr. Aioysio Chaves -

Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer.
O Sr. Aloysio Chaves- Não quero chegar ao mérito do pronunciamento
de V. Ex•, pois, também no meu Estado, hã, em certas ãreas, restrições quanto à atuaç_ão da CEPLAC, embora V. Ex• jã tenha excluído, de antemão, o
Parã e outras áreas em que a CEPLAC poderia e deve atuar. Não vou às origens históricas do cacau, mas todos sabem que é nativo da Região Amazônica e produzido, por um largo período, no Parã, de onde, depois, se transferiu,
inclusive, para a Bahia. A prevalecer a tese de V. Ex• que não estou contestando tiraria logo uma ilação: é que o PROBO R - e agora vamos para o III
PROBO R III- está fazendo investimentos maciços na Bahia e em São Pau. lo, quando a hevea brasiliensis é nativa da Amazônia e os heveicultores da
Amazónia estão sentindo dificuldades em obter financiamentos nessa área .
.Parece-me, assim, que este é um problema que deve ser visto não só sob uma
óptica local, corno também sob o ângulo do interesse nacional. A prevalecer a
tese de V. Ex•, dela o Estado irá se beneficiar no setor da borracha.

•

•-

Agosto de 1981

•

O SR. LUIZ VIANA - Grato a V. Ex•
Somos muito pobres e, como nós, todo o Nordeste, para nos darmos a
esse luxo de financiar o cacau, em outras regiões que nunca viram cacau não é o caso, portanto, do Pará ...

O Sr. Aloysio Chaves -

•

Historicamente.

O SR. LUIZ VIANA- Historicamente, como bem lembrou o nobre Senador Aloysio Chaves, mas que a CEPLAC quer inventar para poder fazer o
que quiser com o nosso dinheiro.
Ao que digo, Sr. Presidente, que vai responder não são os que estão pendurados nas tetas da CEPLAC, mas o eleitorado baiano, o eleitorado da região do cacaU, hOje tenlCroso de falar, para não ser marginalizado dos benefícios da CEPLAC, ou, como acontece com um pequeno número de espertos,
privilegiados, pagos para aplaudirem e coonestarem tudo que se está fazendo
contra a Bahia, contra os baianos e contra, especialmente, os plantadores de
cacau.
Vamos manter a CEPLAC. Mas, vamos mantê-la com as finalidades
para as quais foi criada, e não como monstruoso instrumento posto a serviço
das ambições mais ilegítimas e afrontoSas. A Bahia sabe que digo a verdade, e
somente a verdade. E isso me basta.
Muito _o_brigado. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 14-8-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ontem, em discurso pronunciado no municípiO gaúcho de Santa_ Rosa o
General Figueiredo fez uma conclamação ao diálogo, dii-igida à Oposição
brasileira, no sentido da busca de soluções para os nossos graves problemas.
Em primeiro lugar, verificamos que o Chefe do Poder Executivo partilha
das nossas preocupações, inúmeras vezes manifestadas, quanto ao momentoatual brasileiro, em que graves são as dificuldades, mas nem por isso insuperáveis.
Da mesma maneira, o pronunciamento de Santa Rosa atribui também
aos grandes projetes hoje em andamento as dificuldades presentes, pois decorre deles o esvaziamento dos cofres públicos.
Agora, o Presidente João Baptista Figueiredo repete as mesmas críticas
que de há muito temos feito aos Governos Médici e Geisel, de se lançarem a
portentosos projetes, sem respaldo financeiro suficiente, se soCorrendo da
poupança externa e nos levando a uma dívida astronômica de seis trilhões e
quinhentos bilhões de cruzeiros, atualmente, nos obrigando a novos empréstimos externos para resgatar amortizações, para resgatar juros.
Em razão disso, o Chefe da Nação solicita um prazo de três anos, após o
qual ocorreria um desafogo da situação econômico-financeira.
Sr. Presidente, a oposição brasileira não se tem negado ao diálogo, em
momento algum, ou em qualquer que seja o local. Do mesmo modo, acreditamos, pela insistência em que esse diálogo é proposto, que o General FigUeiredo esteja realmente disposto a discutir conosco os problemas brasileiros, de
forma ampla e sem restriçõeS de temas.
No entanto, apesar dessa manifesta intenção, somente em UIIJ-a oportUnidade, na elaboração do novo Estatuto dos Estrangeiros, veio o Governo ao
encontro das Oposições e estas não se negaram a debater o assunto. ·Apesar das intenções governamCD.tais, nós, aqueles '"do outro lado", não
recebemos ainda os sinais necessários para a efetivaÇ~(o desse diálogo, talvez
porque até agora (ou poderíamos dizer, recentemente), a ponte para tanto,
apesar de existente, continuava erguida. Pelas palavras ditas em Santa Rosa,
chegamos a pensar que haveria alguém a impedir que o diálogo se tornasse
concreto .

O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex• me concede um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Portanto, se falha hã, é do lado daqueles
mesmos que propõem, pois de nossa parte, ainda no mês de maio, mais que o
diálogo, levamos ao Chefe do Poder Executivo a nossa solidariedade para
que ele apurasse, em toda a sua extensão, os acontecimentos do Riocentro.
~Jtrn_a, b_Qrª__dHicil,..d.ifiGílima para_o. Presidente _e .para-a pr_ópria Nação,_ presentes estiveram todos os partidos de Oposição.
Ouço o nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves --Nobre Senador Evelásio Vieira, eu, também,
como V. Ex•, louvo o entendimento de todos os partidos políticos para uma
alteração construtiva do Estatuto dos Estrangeiros. Mas não é essa a primeira
oportunidade que o Governo abre para o diálogo com as Oposições. Posso
dizer, sem sorrib!-a de dúvida e possibilidade de erros, que esse diálogo sempre
esteve aberto com as portas escancaradas. Vou citar, para não me alongar
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neste aparte, dois exemplos a V. Ex• Quando o Governo mandou a lei de
anistia, encontramos uma terrível, tenaz resistência por parte dos partidos de
Oposi-ção, que haviam apresentado uma proposta de emenda constitucional,
para possibilitar uma anistia muito mais restritiva. Quando chegou ao Con~
gresso a proposta do Governo, alterando a polftica salarial, participei da Co~
missão Mista e do encaminhamento final da discussão no Congresso Nacional -, a Oposição criou grandes dificuldades na aprovação desta lei. E é bom
que se repita porque esses fatos vão caindo no esquecimento, foi aprovada no
Congresso Nacional, encaminhada à votação, por mim e pelo Senador Jarbas
Passarinho, debaixo dos apupos das galerias, onde estavam algumas dezenas
de líderes sindicais, entre eles o Sr. Lula. Hoje, todos, neste País, e particularmente da Oposição, se agarram a esta lei, e fazem dela quase que uma bandeira nacional. Portanto, as oportunidades para o diálogo, para o· entendimento,
sempre estiveram abertas, mas agora, e só agora, pela primeira vez, ê que a
Oposição aquiesceu realmente em discutir e debater, chegando~se a um acordo. Mas, antes, infelizmente, a posição apriorística era esta: só aceitamos entendimento se forem atendidos estes pontos. Aí vinha a enumeração. Não era
acordo, não era. negoCiação", não ·erã abertura para entendimento, era uma
imposição. E com esse caráter imperativo, impositivo, era impossível o entendimento prosperar. Mas, eu espero que este espisódio que se prende à alteração da nova lei dos estrangeiros não seja um caso singular, que ele possa,
realmente, ensejar um amplo entendimento entre Maioria e Minoria em torno -de leis que interessam a todo o País.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Diãlogo é a busca do entendimento, da
negociação. O Que teln ocorrido é exatamente o contrário, o Governo procurando impor os seus pontos de vista, os seus interesses partidários. Tanto é
que agora, na negociação, no diálogo do Estatuto dos Estrangeiros, o Governo cedeu, as Oposições cederam e se chegou a um entendimento, houve realmente o diálogo.

O Sr. Aloysio Chaves·- As Oposições se colocaram a reboque de uma
grande ala progressista da Igreja. E só depois que as autoridades da CNBB ...
O Sr. Humberto Lucena -

Não apoiado!

O Sr. Aloysio Chaves- ... liberaram o projeto de lei, como foi sugerido
pelo Ministério da Justiça, é que os demais partidos da Minoria, não queren~
do arrostar com essas conseqüências, concordaram com o texto proposto
pelo Ministro da Justiça.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Senador Aloysio Chaves, V. Ex• estã sendo injusto com as Oposições.

O Sr. Aloysio Chaves- Foram recebidos pelo Ministro da Justiça, expediram notas o Secretário-Geral e o Presidente da CNBB, dizendo que não faziam apelo mas esperavam, ou recomendavam- ou uma palavra semelhante
- que agora os outros partidos pudessem se unir em torno desse texto. Isso
foi declarado em nota.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Reafirmo que V. Ex• estã sendo injusto
com as Oposições: A obrigação, o deve'r do parlamentar de uril partido político ê de ser o intérprete dos anseios, dos reclamos, das reivindicações da sociedade. Quando nós e.stamos indo ao encontro da Igreja ou de outros setores da
sociedade, mantendo a conversação e sendo intérpretes dessas reivindicações,
estamos tendo um procedimento correto. Não estamos indo a reboque, Senador. Não negamos -isto é muito iffiportante- que a Igreja tenha dado uma
grande contribuição. Esta é .a posição bem clara, bem definida, dos partidos
de Oposição.
O_Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Pois não:
O Sr. Humberto Lucena- Solidarizando-me com o pronunciamento de
V. Ex', eu desejaria contra-apartear o nobre Senador Aloysio Chaves que,
.camo.bemdisse V. Ex•, foi·por demais injusto com as Oposições brasileiras.
O Sr.. Aloysio Chaves - Recorri a fatos.
O Sr. Humberto Lucena - Mas vou justamente contestar os fatos trazidos por V. Ex'" Em primeiro Jugar, no que tange ao posicionainento dos partidos de Ooosicão no Comtresso Nacional. durante a apreciação da anistia e da
política s·a.JariaJ, ocorreu-que as OposiÇÕes, como é ~aturai, tinham urna posição muito diferente daquela que vinha de ser tomada pelo Governo. No
caso da anistia, por exemplo, as reclamações estão aí nos tribunais, e provam,
à saciedade, que ela não foi realmente ampla, geral e irrestrita. Ela foi concedida mas com penas acessórias, tanto assim que vários servidores públicos civis e militares até agora não conseguiram ver plenamente os seus direitos reconhecidos. Quanto à política salarial, na época, o que nós defendiâmos era o
reajuste trimestral. Queríamos mais do que queria o Governo, e fizemos, in-
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clusive, um substitutivo nesse sentido, ampliando a ma teria: Então, era natural que nós nos batêssemos pela aprovação do substitutivo, sem prejuízo da
aprovação da matéria pela Maioria. Foi justamente o que aconteceu. 'E, hoje,
quando nós reconhecemos que de qualquer modo foi dado um passo adiante
na política salarial brasileira, porque o Governo afinal veio ao encontro da
nossa luta pelo reajuste períodico dos salários, diante da alta da inflação, nós
estamos ardorosamente defendendo pelo menos a manutenção da lei atual,
diante das ameaças constantes que partem de áreas governamentais, sobretudo do Sr. Ministro do Planejamento. A lei salarial jâ foi alterada uma vez,
contrariando a expectativa dos trabalhadores brasileiros. E verdade que o
Ministro do Trabalho tem sido um baluarte na sua defesa, mas não sei se S.
Ex• terá condições de sobreviver no Ministério, porque o que se nota é que o
Ministro Delfim Netto é realmente o super-homem desse Governo. Ele é
quem tem, praticamente, dispensado a presença, no Governo Figueired_o, da
maioria dos ministros substituídos. Ainda agora, com o Ministro Golbery,
todo o mundo sabe que houve divergências sérias, e apesar dos desmentidos
do Ministro Delfim Netto todo o mundo tem conhecimento de que ele, Ministro Delfim Neúo, saiu vencendo. Então, nobre Senador Evelãsio Vieira, V.
Ex• tem toda a razão. Nós sempre fomos abertos ao diálogo, estamos provando agora com a nossa aquiescência ao novo Projeto da Lei dos Estrangeiros,
que regula a situação dos estrangeiros no Brasil, cujo consenso decorreu de
um ato de humildade do Governo. O Governo, pela primeira vez, recuou da
sua posição anterior, e facilitou o diálogo de certa maneira. Como bem sabe
V. Ex•, o projeto dos estrangeiros saiu por consenso, mas ele ainda não representa o exato pensamento da Oposição. Nós temos um projeto de lei que está
em andamento no Congresso, mas vamos votar favoravelmente ao texto que
foi o resultado desse consenso entre todos os partidos no Congresso Nacio~
nal.
O SR. EVELÃSIO VEIRA - Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Ouço o Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- O nosso Líder, Senador Humberto Lucena, jã
mostrou a justeza do comportamento da Oposição e, evidentemente, de acordo com o raciocínio que V. Ex'" externa hoje na tribuna. Quando ele diz que o
Senador Aloysio Chaves é injusto com a Oposição, nós não podemos esperar
essa justiça do Senador Aloysio Chaves, Evidentemente o Senador Aloysio
ChaVes tem o seu universo, um universo moldado pela ação do Executivo.
Por exemplo, quando se fala na Lei dos Estrangeiros, esquece~se do quê? Isso
é primordial lembrar, que essa lei foi aprovada, sob protesto; ela nem foi
aprovada, ela passou por decurso de prazo. Toda a sociedade brasileira, não
apenas a Oposição, representada nos seus segmentos no Congresso Nacional,
protestaram e alertaram o Governo, e a teimosia do Governo foi exatamente
deixar passar, por decurso de prazo, uma lei que ele mesmo prometia rever,
dois ou três meses depois. Então, Sr. Senador Evelásio Vieira, o problema
não é da visão oposicionista". V. Ex' tem raz~o; dialogo. Nesse ponto, o Líder
do Governo, hoje, o Senador Aloysio Chaves, não tocou quando V. Ex• foi
no ponto fundamental, quando as Oposições brasileiras deram um exemplo
ao Senhor Presidente da República. Naquele instante do episódio do Riocentro, independente de ordem doutrinãria, elas foram praticamente ao Senhor
Presidente da República lhe emprestar apoio; e qual foi a resposta do Senhor
Presidente da República? Qual foi o gesto do Senhor Presidente da República? O gesto foi aquele que toda a Nação conhece, quando o Presidente do
PDS esteve lá, o ilustre Senador José Sarney, numa nota de três ou quatro li·
nhas, e jamais se referindo à posição dos partidos de oposição do Congresso
Nacional. Mas eu queria deixar estes enfoques porque, evidentemente, a visão do Senador Aloysio Chaves não é a nossa visão, e temos que respeitar S.
Ex', ele agora está assim inebriado por este novo Governo - eu digo novo
GOverno potque aquela festa foi a Posse do novo Governo, ele está meio
inebriado por este novo Governo que surge no Brasil. Eu não sei se é a quinta
ou oitava ou a décima República que surge de repente, neste País- talvez o
Senador Aloysio Chaves, os juristas·, -os historiadores possam até me esclarecer, se vai ser a décima República este novo Governo que se instalou há dois
dias atrás. Mas V. Ex• toca no ponto sério, V. Ex' tem sido, aqui, um crítico
autorizado da ordem econômica brasileira. V. Ex• falou que o Senhor Presidente da República disse que vamos ter ainda 3 anos de dificuldades, face a
essa economia de escala que o Governo resolveu tomar. Três anos de desespero para o povo brasileiro, significariam três anos de Delfim Netto, Ex•? E a
pergunta que faria a V. Ex•
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex•, eminente Senador Itamar Franco.
Sr. Presidente, dou continuidade à apreciação da fala do Senhor Presidente da República, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.
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Estamos, Sr. Presidente. dispostos a discutir com o Governo a saída para
o impasse brasileiro presente, onde quer que seja e com quem quer que seja,
mui to embora tenhamos como mais aceitável que caberia ao PDS, partido de
sustenção governamental, assumir essa responsabilidade.
O Congresso Nacional é o local adequado, mas aceitamos outro, se assim desejar e achar conveniente o Governo.
A posição do PP, que ora reafirmamos, é clara. Ao nosso Partido não seria desejável um diálogo que fosse voltado a reforçar a política de desemprego, de subemprego, de inflação galopante, de restrição creditícia exagerada,
de manutenção da política de energia nuclear, de desnacionalização, ou de
projetas duvidosos como o denominado Grande Carajãs, de empreguismo,
de corrupção - ainda hoje enfocados pelo respeitável Senador Luiz Vianade casuísmos eleitorais, de prorrogação de mandatos, de abandono do mercado interno ...
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' me permite?
O SR. EVELASIO VIEIRA -Peço V. Ex• que, solicitando o aparte, terá a nossa concordância. Eu concluo, para ouvir V. Ex• novamente, sempre
com honra e com prazer.
Uma orientação assim não conta com a nossa aprovação agora, nem poderá obter o nosso apoio, no futuro. Vemos nessa política inúmeros defeitos
e; sobretudo, a consideramos inquestionavelmente adversa à Nação brasileira.
Ouço novamente o Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Evelásio Vieira, dizia eu que
apelo para o espírito ponderado e eqililibrado de V. Ex', a fim de separar as
coisas, o joio do trigo, aquilo que tem consistência do que é um mero jogo de
palavras, aquilo que pode, realmente, exigir um debate permanente nesta
Casa e o que constitui uma figuração política com outros objetivos. V. Ex•
junta o programa nuclear, V. Ex• junta outros investimentos que o Governo
está fazendo, a prorrogação de mandatos. Ora, não há nenhuma palavra, direta ou indireta, a partir do Senhor Presidente da República, de qualquer escalão do meu partido, que dê ensejo a essa suspeita. Pelo contrário, hã declarações reiteradas, às vezes, até irritadas, contra essa mera alegação. V. Ex• já
ouviu manifestações do Sr. Ministro da Justiça, já oUviu manifestações do
Presidente do Partido, jâ ouviu manífestações de outras autoridades do Go~
verno. Sei que o eminente Senhor Presidente da República é absolutamente
contra qualquer idéia de prorrogação de mandato. Só quem fala em prorrogação de mandato, nesta Casa, é a Oposição. O Senhor Presidente da República tem um compromisso com a abértura democrática, com o processo
democrático, com a democratização do País. E, mais do que um compromisso, fez um juramento perante a Nação. O Senhor Presidente da República
comprometeu-se perante a Nação e, externamente, em visita a outros países,
em pronunciamentos já feitos, em entrevistas coletivas à imprensa. Todos os
seus Ministros, segmentos civis e militares do seu Governo, no Congresso,
sempre insistimos em que esse compromisso será cumprido e honrado em
toda a sua extensão. V. Ex• verifica o Senhor Presidente da República tomando a iniciativa de proposta de emenda à Constituição para as eleições diretas.
Agora mesmo, deverá encaminhar ao Congresso já outro projeto de lei fixan~
do a data para eleição em 1982. No entanto, vez por outra, em pronunciamentos como o de V. ex•, vem essa insinuação, essa declaração de que o Governo está interessado, o Governo participa, o Governo está de acordo, inclusive o seu partido, com relação à prorrogação de mandatos. Isto é absolutamente infundado e é mais do que uma injustiça, é quase que uma injúria que
se faz ao próprio partido da Maioria. Agora, Com relaçâo a esses investimCn~
·tos, a posição de V. Ex• é conhecida. A nossa posição não é de deslumbrados
com o Governo, nem de aplausos incondicionais ao GoVerilo, porque o meu
horizonte político, depois de quarenta e dois anos de vida pública, não se limita a esse setor visu3Iizado pelo nobre Sr. Senador Itamar Franco. Eu não
vou dizer que S. Ex•, com a assiduidade com que freqUenta a tribuna, a maneira com que aborda certos assuntos, está-se dirigindo mais a Minas Gerais,
cujo GoVerno persegue; com uma justa ambição, porque títulos e capacidade
tem para exercê-lo.V. Ex• verifica, nobre Senador Evelásio Vieira, que esses
investimentos eram indispensáveis. Ou o País fazia essa opção ou nós chegaríamos ao fim deste século como uma Nação subdesenvolvida. Hã impugnação a Itaipu, há impugnação a Tucuruí, há impugnação aos investimentos
nos setores industriais, hã impugnação às prioridades dadas à agricultura?
Creio que não, porque senão teríamos que fazer uma outra opção desalentadora com relação à possibilidade deste Pais romper as garras do subdesenvolvimento que ainda nos avilta. Portanto, estamos pagando o preço dessa decisão. É uma decisão histórica: tomar ou não tomá-la, fazer ou não fazer. Eu
acho que a História vai mostrar qUe essa decisão foi correta, foi certa. O que
o Senhor Presidente da República declara é que os encargos, os compromis-

•

..

..

·-

---~----------~

· - Agosto de 1981

-~~-~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçào II)

sos assumidos para atender esses grandes investimentos, dentro de certo
período, atingirão o seu pico, depois declinarão, permitindo, portanto, uma
folga, quer com relação aos encargos públicos, quer com os encargos de dívidas externas. Este período crítico que nós estamos atravessando é que deveremos enfrentar, para superar todas essas dificuldades e alcançar as metas que
estão na nossa frente, não em benefício do PDS nem do Governo do Senhor
Presidente, mas em beneficio da Nação brasileira.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Jubilosamente, eu escuto a afirmação do
Senador Aloysio Chaves de que é inteiramente contrário à prorrogação de
mandatos.

O Sr. Aloysio Chaves -

•

Sou, jâ declarei formalmente.

O SR. EVELASIO VIEIRA - Mas nós temos que suspeitar, porque,
também, antes da prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores, se ouvia, se escutava a mesma cantilena .

O Sr. Aloysio Chaves- Nunca me manifestei a respeito disso. São duas
situações completamente diferentes.
O SR. EVELAS! O VIEIRA - Eximirfamos disso até todos os integrantes do PDS nesta Casa, ri1as a verdade é que a prorrogação de mandatos de
prefeitos e vereadores ocorreu.

O Sr. Aloysio Chaves - Ocorreu como imperativo desse processo histórico, de uma adaptação para a implantação do processo democrático.
O SR. EVELASIO VIERIA- Amanhã, Sr. Presidente, a pretexto das
dificuldades sociais e económicas e de promover uma nova constituinte, poderão V. Ex•s estar prorrogando mandatos de Deputados e Senadores.
Quero dizer a V. Ex• que o Professor Leitão de Abreu, anteontem, declarou que vamos ter eleições para governadores, sobre que não podem pairar
dúvidas, mas não se referiu a eleições para o Senado, para a Câmara federal;
prinCipalmente em relação ao Senado, porque aqui estã o calcanhar de Aquiles do Governo para 1982. O Sr. Ministro da Justiça, também, disse que vamos ter eleições para Governadores, que não podemos duvidar, mas se esqueceu de dizer se vamos ter elições no próximo ano em todos os níveis, que é o
que nós queremos, o que nós desejamos, e toda a Nação.

O Sr. Aloysio Chaves -

•

Permite um aparte?

O SR. EVELASIO VIEIRA- Quero dizer ainda, para poder responder
a V. Ex•, que a História ê que vai dizer se o projeto nuclear é certo ou não.
Isso nós ouvimos de V. Ex•s, tambêm, em relação a Transamazônica, projeto
hoje desativado ...

O Sr. Aloysio Chaves- Não estâ desativado, na parte em que foi implantada ...
O SR. EVELASIO VIEIRA - Estâ abandonado, o projeto foi abandonado.

.

O Sr. Aloysio Chaves- Não fof abandonado, V. Ex• está equivocado.
Posso dizer a V. Ex•, porque sou da região, conheço a região, jâ palmilhei a
Transamazôniea- riãó sei se V. Ex• o fez- que abandonado o projeto não
estâ.
O SR. EVELÃIO VIEIRA - Estâ ...
O Sr. A/oysio Chaves - V. Ex• sabe que essa rodovia foi construída
como uma estrada de penetração, uma construção pioneira e desbravadora
desse imenso vazio demográfico, para receber e acolher também um pouco do
excedente demográfico do Nordeste. No trecho em que ela foi implantada,
ela estã sendo utilizada, plenamente.

•

O SR. EVELASIO VIEIRA- Peço a V. Ex• permissão para concluir. O
projeto da Transamazônica, assim como o projeto da Perimetral Norte, foram desativados. Não hâ continuidade do projeto da Transamazônica e da
Perimetral Norte, foram abandonados.
Sr. Presidente, o Brasil ê um país que não tem recursos financeiros suficientest que tem que se socorrer da poupança externa, para fazer grandes projetas, de longa maturação, o que leva à situação dificil em que nos encontra~
mos. E por isso, dentre outras razões, que estamos com esse endividamento
astronômico, que estâ, na verdade, retirando a nossa soberania.

O Sr. Itamar Franco- Senador Evelãsio Vieira, V. Ex• permite um minuto, porque quem falou em grandes projetes não foi, ontem, V. Ex• não, foi
o próprio Senhor Presidente da República ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

•

Perfeito.

O Sr. Itamar Franco- ... que se referiu, no seu discurso, aos grandes
projetes que af estão e que estão onerando o povo brasileiro.
O Sr. Aloysio Chaves- No sentido em que coloquei...
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O SR. EVELASIO VIEIRA- E preciso repetir e eujâ disse, o Senador
Itamar Franco lembra, foi o Presidente da República, João Baptista Figueiredo, que, ontem, no Rio Grande do Sul, recriminou •s Governos Médici e
Geisel, pelos projetas grandiosos.
O Sr. Aloysio Chaves- Não o_ fez, V. Ex• está tirando uma ilação que
não se contém na:s palavras do Senhor Presidente da República. Digo uma
ilação, porque nem declaração foi...
O SR. EVELASIO VIEIRA -

A crítica estâ implícita ...
O Sr. Aloysio Chaves- A h, V. Ex• diz que está implícita, é uma ilação ...
O SR. EVELASIO VIEIRA - Não é ilação.

O Sr. Aloys_io Chaves- Uma ilação que parte de um pressuposto falso.
O· Senhor Presidente da República não fez nenhuma acusação ao Governo
dos seus ilustres antecessores., O Governo declarou que os grandes investimentos exigem despesas. Agora, esta opção é uma opção consciente da
Nação em favor do seu desenvolvimento.
O SR. EVELASIO VIEIRA -O Senhor Presidente se queixou de os cofres estarem esVaziados pelos grandes projetes. Quais foram os governos que
iniciaram a implantação dos grandes projetes? O Governo Médici, o Governo Geisel...

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Evelásio Vieira, um minuto somente. (Assentimento do orador.) Se o Presidente queixou-se dos outros dois
Governos dos seus antecessores ...
O Sr. Aloysio Chaves- E não o fez.
O Sr. Alexandre Costa- ... então, pergunto a V. Ex•: quem era o Diretor do DNER à época do Governo Mêdici? Era o atual Ministro dos Transportes. E quem era o Ministro dos Transportes? Era o atual Ministro do Interior do Governo João Figueiredo. Então, V. Ex•, daí, tire as ilações e as conclusões.
O SR. EVELASIO VIEIRA - As ilações, posso retirar que nem todos
os Ministros foram convidados livremente pelo Senhor Presidnete da República, e V. Ex• sabe disso, tanto é ...

O Sr. Aloysio Chaves - Não, absolutamente. V. Ex• está fazendo uma
afirmativa completamente destituída de qualquer resquício de veracidade, ao
dizer que o Senhor Presidente da República não escolheu livremente os seus
Ministros. V. Ex• sabe que o fez com toda liberdade, o Presidente João Figueiredo, como os seus antecessores o fizeram, escolheu com toda liberdade;
apenas o aparte do nobre Senador Alexandre Costa era irrespondível, porque
eu com-pletaria atê dizendo que o Ministro da Fazenda àquela época é o Ministro do Planejamento de hoje. A solidariedade e responsabilidade por tod.os
esses ates de governo estâ patente.
O SR. EVELASIO VIEIRA- V. Ex• tem tanta razão, que o substituto
do General Golbery na Casa Civil é um homem que pertence ao grupo Mêdici.

O Sr. Aloysio Chaves - Quero saber se V. Ex• acha que o nobre
Ministro-Chefe da Casa Civil, não tem todas as qualificações, de ordem moral, de ordem administrativa, de ordem cultural, de experiência politica, para
esse cargo? Tem! V. Ex• sabe que tem e o País e a própria Oposição reconhece
e receberam bem a sua escolha. A Oposição, que entoou loas ao Ministro
Golbery, quando deixou O Governo, a Oposição, que achava que o afastamento do Ministro Golbery ameaçava o prosseguimento da abertura política,
segundo declarações do Senador Tancredo Neves, e do Senador Franco
Montoro, foi a mesma Oposição que o chamava de .. Dr. Satânico .., de "Dr.
Nô", de um homem que vivia tramando, dia e noite, golpes e soluções mágicas para este País. Agora, sem motivo nenhum, depois de um discurso em que
dá todo o perfil da sua atuação no alto cargo de Chefe da Casa Civil, o Ministro Leitão de Abreu, que ainda não praticou nenhum ato ostensivo que pudesse sequer ser inquinado de suspeito contra a proposta da abertura democrática, há dois dias ...
O Sr. Itamar Franco -

Começou a adoração do novo sol. ..

O Sr. Aloysio Chaves- ... no cargo do Ministro Golbery, V. Ex•s começam a argüir uma série de suspeitas e fazendo uma sêrie de críticas, quase
que de picuinhas em relação ao Ministro-Chefe da Casa Civil. Isso não ajuda
em nada.
O Sr. Itatizar Franco- Começou a adoração do novo sol, Senador Evelásio!...
O Sr. Aloysio Chaves- Quem adora o sol, as estrelas, a lua e outras coisas, é V. Ex• ...
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O Sr. Itamar Franco - Adoração do novo sol!
OSr.Aloysio Chaves- Então, V. Ex• é um sol que brilha como o outro.
O Sr. Itamar Franco- Não, V. Ex• estã adorando o novo sol, com

ra~

zão.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Sr. Presidente, o Senador Aloysio Chaves, tradicio·nalmente, é um homem que procura pautar a sua postura respeitando as linhas parlamentares. E. um homem que, t!adicionalmente, solicita
com cortesia, com toda a elegância, com toda a finesse os apartes para ter a
sua participação. Hoje, não, estâ numa agitação, estâ num estado emocional
fora da sua característica normal. Parece-me que é a preocupação com as observações que "estamos a fazer e encontra difiCuldade para rejeitâ-las ficando
angustiado e invade o nosso discurso, sem solicitar. Domina o nosso discurso
indevidamente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Pediria a V. RX' que, com ou
sem anuência, não mais permitisse apartes, porque o tempo de V. Ex• jâ se esgotou há três minutos e hã outros oradores inscritos. Agradeço a V. Ex•
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- O Senador Aloysio é tão delicado, que eu
não queria fazer o que V. Ex• fez por mim agora. Muito obrigado a V. Ex•,
Sr. Presidente.
Para, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a realização de uma política de austeridade, de reformas agropecuária, tributária, bancária, nos transportes, no
perfil industrial, podem ter o Governo e a Nação a certeza de que estamos
abertos à participação no sentido de superar os obstáculos existentes.
Da mesma forma é idêntica a nossa posição no sentido de ser colocada
em prâtica uma política em favor de reduzir o desemprego e o subemprego,
ocupando de maneira produtiva a nossa mão-de--obra, de tal forma que ao
fim e ao cabo haja uma justa distribuiÇão da riqueza produzida pela Nação
brasileira.
Não nos opomos também - pelo contrário, somos plenamente favoráveis- a contribuir com o nosso apoio no sentido de que haja eleições livres,
limpas e honestas, em todos os níveis estabelecidos pelo calendário eleitoral,
de vez que somente a manifestação livre do povo pode dispor sobre aqueles
que o representarão. Nossa posição tem sido clara em favor de eleições, da
busca da democracia plena.
Para uma política, enfim, voltada ao reparo das ·injustiças, nós, do PP,
estamos,: com.o sempre estivemos, armados para o pronto diálogo, aqui ou
ali, agora ou amanhã, na busca de soluções - e elas existem -para os nossos gravíssimos problemjls, que somente com a participação da sociedade nacional poderão ser resolvidos, antes mesmo das previsões presidenciais.
Do mesmo modo que o General Figueiredo, nós não temos nenhum
medo do amanhã, pois sabemos que nele estão as soluções. No entanto, Sr.
PresiCiente e Srs. Senadores, a desesperança e a descrença referidas no pronunciamento de Santa Rosa são justas da part4E do povo, que se esforça e não
vê resultados, exatamente devido à política cujo CO'ndutor é o mesmo orador
que solicita mais tiê·s ãriOS-de pãciência e não sabemos quais sacrifícios.
Os fracos, os débeis de carãter e de vontade, também concordamos, devem ser deixados na praia, pois a viagem, que esperamos seja breve, não há de
ser menos árdua por isso.
Só nãó ·entendemos uma referência do improviso feito pelo Chefe do Poder Executivo, quando este observa ''Que não há de ser através de querelas
políticaS, de frustrações pessoais que se vai abandonar aquele único interesse
que é o que nos move, o progresso e a felicidade do povo deste Brasil".
A Oposição brasileira, presente no momento nesta Casa, continua dis~
posta a porfiar ainda mais no interesse da Nação. Não abandonou nem pretende abandonar a posição que ocupa à custa do muito esforço, perseverança,
e sobretudo resistência ao arbítrio.
Somos levados a acreditar que o General Figueiredo se referiu a alguém
que esteve até há pouco ao seu lado, e que era considerado por muitos o
cérebro e muitas vezes a ação da atividade governamental.
Estaria o pronunciamento de. Santa Rosa oferecendo à Nação a prova de
que o Gerieral Figueiredo discordou da saída do seu ex-Chefe da Casa Civil e
atribuiu o pedido de demissão do Gene.fal Golbery do Couto e Silva a frusM
trações pessoais? Quer dizer, os motivos pessoais alegados para a demissão
seriam mais profundos, alcançariam o nível de frustrações? Quais? Com o
quê?
Encerramos, Sr. Presidente, este nosso pronunciamento reafirmando a
nossa disposição ao diálogo, ora novamente proposto pelo General Figueiredo, colocando-nos inteiramente favoráveis a um debate com os homens do
Governo para qúe o desafogo na situação econômico-financeira e social ocorra o mais rapidamente possível, num espaço de tempo inferior aos três anos
solicitados. (Muito bem! Palmas.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON
CABRAL NA SESSÃO DE 14-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MILTON CABRAL (Para breve comunicação)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Na quarta-feira última, o Congresso Nacional aprovou uma mensagem
do Senhor Presidente da República, consubstanciada no Projeto de Lei n'i' 13,
referente à Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Para apreciar essa
Mensagem, foi const~tuída, no Congresso Nacional, uma comissão mista, na
qual fui distingüido como seu RelatOr. Por esta razão é que, neste momento,
preterido tecer algumas palavras a respeito dessa importantíssima lei, porque,
pela primeira vez neste Pàl:S, se oferece uma política nacional para preservação do meio ambiente.
No meu Relatório, que foi aprovado pela Comissão Mista, aceitei cerca
de 25 emendas, das 41 apresentadas. Não é comum uma mensagem presidencial receber tantas emendas. Isso significa um aperfeiçoamento excepcional,
uma colaboração inestimável do CongressO Nacional. De fato, a lei proposta
foi consideravelmente melhorada, aperfeiçoada. Posso dizer que, com essa
nova lei, o Brasil passa a contar com uma das legislações mais avançadas do
mundo nessse sentid,o. Gostaria de destacar alguns trechos do meu parecer:
A Mensagem do Presidente João Figueiredo tem especial significação porque vem possibilitar ao País aparelhar-se adequadamente para promover ã. indispensável conciliação entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Aliás, este empenho reflete a preocupação
hoje presente, em todos os países civilizados, pela exploração inconsfderada da natureza, pelo homem.
A crescente deteriorização da qualidade de vida neste planeta,
na medida em que as populações dobram a cada 25 aiios, e
reduzem-se os espaços, levou os países representados na ONU a
uma Declaração Universal sobre o Meio Ambiente com o reconhecimento de quatro princípios fundamentais, assim sintetizados:
a) os recursos naturais devem ser preservados em benefício das
gerações presentes e futuras;
b) as políticas ambientais deverão favorecer o crescimento das
regiões menos desenvolvidas e não deverão colocar obstáculos na
obtenção de melhores condições de vida para todos;
c) a fim de melhorar as condições ambientais, os Estados deverão adotar um enfoque integrado no planejamento do seu desenvolvimento, assegurando a proteção e melhoria do meio em que vive o
homem;
d) como parte de sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social, deve-se utilizar a ciência e a tecnologia para descobrir,
evitar e combater os riscos que ameaçam o meio, pelo bem comum
da humanidade.
O Brasil, com sua vastidão territorial e população que alcança~
rá dentro de 19 anos cerca de 200 milhões de habitantes, detentor de
ín'fehso e Variado potencial de recursos naturais não poderia deixarse atrasar na concepção de políticas objetivas que permitissem
protegê-lo dos males que resultam do progresso. Apesar da preservação da natureza ser uma atribuição de todos, a maior responsabi~
lidade é do Poder Público assim como é obrigação dos cidadãos e
empresas colaborar na efetivação desse empenho.
É baseado neste fundamento que o Presidente da República
dirige-se ao CongreSso Nacional para formular sua proposta em
busca de uma orgnanização compatível com a grandiosidade dos
problemas a enfrentar.
Em verdade, trata-se de uma iniciativa pioneira; é a primeira
vez que este País terá definida, em Lei, uma Política do Meio Ambiente, com os organismos normativos e de execução dentro de uma
organização sistémica. Uma reivindicação que vem de longe. Este
Relator precisamente há 10 anos, pedia da Tribuna do Senado, que
o Governo definisse sua Política Ambiental. Em 1976, apresentei
Projeto de Lei nesse sentido que não mereceu acatamento sob o argumento de que a matéria era privativa do Poder Executivo.
No passado, outras proposições governamentais, que di reta ou
indiretamente promoveram a preservação do meio ambiente, mere~
ceram aprovação dos representantes do povo. Entre 1934 e 1969 o
País passou a contar com meia dúzia de textos legais que estabeleceram o primeiro ordenamento jurídico para utilização orientada dos
_recursos naturais. Foi o C6digo de Águas, em 1934; o Estatuto da
Terra em 1964; o Código Florestal, em 1965; a Política Nacional de
Saneamento, o estabelecimento de penalidades para ações poluidoras das embarcações, terminais marítimos ou fluviais: o Código de
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Mineração, o- Código da Pesca, o Código da Caça, todos surgidos
em 1967 e em 1969, a inserção no Código Penal dos Capítulos que
trataram dos crimes contra a Saúde Pública.
Logo depois, já em 1970, nas Metas e Bases para a Ação de Governo, na administração do Presidente Médici, o problema da poluição assumia carâter de prioridade nacional. Naquele ano,
ressaltava-se o fato de que no Brasil, apenas 66 municípios possuíam estações de tratamento de esgotos_. Vârios programas foram
montados: de saneamento básico; abastecimento d'água; combate à
erosão e às inundações; e de reflorestamento.
A Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo em
1972, da qual resultou a Declaração Universal sobre o Meio Ambiente, exerceu grande influência sobre os paí-ses, despertando nos
mais conscientizados, iniciativas legais e específiCas diretrizes governamentais.
No Brasil, o Presidente Médici fez criar, no Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, através do Decreto n'»
73.030, de 30 de outubro de 1973. No II PND (1975/79, do Presidente Ernesto Geisel, três políticas relacionadas com o meio ambiente mereceram destaque: criação do PLANASA - Programa
EspeCial de Controle de Enchentes e Recuperação de Vales; a preservação de recursos naturais; e prot.eção à saúde.
Sr. Presidente e Srs.-SeiiidOrCs,--esta nova legislação cria, como eu disse
antes, uma legislação sistêmica. Para que seus objetivos sejam atingidos, foi
criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente, como órgão de coordenação, órgão normativo, cOm ãfribuições de propor a Política Nacional do
Meio Ambiente e as medidas prioritárias da ação governamental.
A competência privativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que
baixa normas e padrões nacionais de controle...
Peço desculpas a V. Ex', mas estou tratando de um assunto da maior importância para este País. Acredito qUe- os Srs; Senadores terão a paciência de
me ouvirem sem· recrimina-ções, porque, de fato, estou convencido de que a
Política Nacional do Meio Ambiente, que pela primeira vez é instalada neste
País, merece alguns minutos da atenção dos Srs. Senadores.
Mas, para não me prolongar na tribuna,- de fato, estou utilizando um
momento de tempo limitadíssimo, - não poderia deixar de ressaltar que, na
composição deste Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vai ser o órgão
normativo, estarão lã representados não só todos os Ministérios, mas também a representação das classes empregadoras e de empregados, aliás, fruto
de uma das emendas apresentadas pelos Srs. Parlamentares, como também
estarão representadas as associações organizadas na defesa do meio ambiente, também fruto de emendas apresentadas pelos Srs. Parlamentares.
Finalmente, cabe evidenciar que nesta lei foi criado, pelo art. 14, um sistema de penalizações para todos aqueles que agridem, que cometem crimes
contra o meio ambiente. Não foi aprovado um único item do meu parecer, no
art. 35, que previa penalidades mais severas para aqueles potenciais poluido~
res, porque a Liderança do meu Partido, a Liderança da Maioria, entendeu
que as penalidades pecuniãrias, que eram bastante pesadas, (começando com
multas de até 10 mil ORTN, e culminando até com o fechamento da própria
atividade), seriam suficientes p-ara-ObrigãTa todo aquele agente poluidor potencial a pensar duas vezes antes de cometer aquela agressão.
Mantive este ponto de vista, porque entendi e entendo que não basta a
penalização pecuniária, é preciso até um processo penal, porque assim, constando da lei, todos aqueles grandes poluidores ficarão preocupados em prestar contas à sociedade, e acredito que só esta ameaça, através da lei, jã produziria efeitos considerãveis.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar, nesta tarde, este acontecimento- uma nova Política Nacional do Meio Ambiente, que começou a
existir a partir do dia 12 de agosto último.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADALBERTO
SENA NA SESSÀO DE 14-8-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ADA.LBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:

•

De iniciativa da ilustre Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, o ·~Projeto Educação", que teve à sua frente a competente orientação
do Senador João Calmon, seu idealizador_ e, na ocasião de sua elaboração,
Presidente daquele órgão desta Casa, o Projeto Educação, repito, constitui,
sem dúvida, um valioso repositóríá-de subsídios para o equacionamento do
problema educacional no País, para a solução de seus aspectos mais críticos.
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Através de depoimentos, conferências e pronunciamentos propõe ele
uma gama de opções, define objetivos e traça rumos para a educação de nosso povo.
Muitos problemas nele ventilados, pela sua oportunidade e atualidade,
necessitam ser reenfocados nos dias de hoje.
Desejando desenvolver alguns pontos básicos daquele importante documentáriO,' propus-me gizar algumas considerações através de alguns pronunciamentos que íntencioflo fazer desta tribuna, notadamente sobre alguns dos
mais significativos atoS: e fatos que continuam marcando os difíceis e tortUosos caminhos de uma longa busca de solucionamento, no dizer do nobre Senador João Calmon, Hpara o mais antigo e importante problema estrutural
de nossa Pátria: a educação".
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em conferência que pronunciou na Comissão de Educação e Cultura do
Senado Federal, em junho de 1977, o ex-Ministro da Educação, Deputado
Brígido TirÍoco, ressaltou a necessidade imperiosa e urgente de iniciar~se no
País o processo pedagógico "no berço e aos primeiros anos de vida."
Após destacar a edúcação pré-escolar como "a etapa mais importante da
escolarização", afirmou que, à vista de nossa realidade sócio-econõmica, o
pré-escolar deve abranger assistência odontológica, médica, alimentar e peda~
gógica.
Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o problema educacional
brasileiro nunca será bem colocado enquanto não se considerar, como variãvel inerente, a situação de vida e a educação dos menores de 7 anos.
Este fato assume maior importância em virtude de a população brasileira
compreendida na faixa etária de O a 6 anos, isto é, em idade pré-escolar, corresponder, hoje, a aproximadamente 25% da população do País, ou seja, a
mais de 28 milhões de habitantes. Desse número, porém, apenas 22% recebe
assistência nutricional e de saúde. Dos não assistidos, 70%, isto é, mais de 20
milhões de crianças apresentam sintomas de desnutrição, deficiênciaS sensoriais, rriOtoras, afetivas e sociais.
Essas crianças, como não podia deixar de ser, constumam apresentar
baixos índices de desenvolvimento psicossomático, portadoras que são de desajustamentos psicossociaiS, inibições, fobias, agressividade e insegurança.
O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADALBERTO SENA - Com muito prazer.
O Sr. Alberto Silva- Estou ouvindo o discurso de V. Ex• e o considero
da maior importância neste instante da vida nacional. V. Ex• cita o iiosso Senador João Calmon, de que o problema número um deste País é a educação.
Está abordando exatamente a faixa etâria de carentes nacionais, não só da
educação propriamente dita, mas da nutrição. Quero trazer, em complemento ao belíssimo discurso que V. Ex• está fazendo nesta tarde, e sobre o tema
que aborda, uma comprovação da realidade nacional. Lá, no meu Estado do
Piauí, quando era Governador, fizemos lavanderias públicas, que tinham
como finalidade, dar serviço a uma classe que não tinha como ganhar a vida,
isto é, estãvamos oferecendo instrumental para que elas trabalhassem, âgua e
energia elêtrica, ao mesmo tempo aproveitâvamos a família toda, desde a
criança de zero a seis anos; assim toda a família era atendida naquela espécie
de creche comunitâria, como lavanderia. Mas, o argumento que V. Ex• levanta agora e, que eu quero trazer como comprovação, é que ficou constatado
que muitas daquelas crianças, portadoras de males físicos, não eram mais do
que carentes nutricionais. Começaram a comer e alguns paralíticos andaram,
alguns surdos ouviram e alguns mudos falaram. Na verdade, eram carentes
de nutrição. E, no Brasil existe realmente uma quantidade enorme de crianças
que não podem ir aos cursos pré-escolares porque não têm dinheiro, e a educação no Brasil começa a partir dos sete anos, como sabe V. Ex• De modo
que o tema é oportuno e eu quero trazer essa contribuição, para que, atendendo à realidade brasileira, cOmece a educação a partir dos dois anos de idade.
O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado a V. Ex• pelo apoio e
pela substanciosa contribuição que ofereceu ao terna.
Sem o preparo devido às exigências da esc.ola de 19 grau, são elas condenadas à reprovação, à repetência ou evasão escolar definitiva, isto porque
muitas das deficiências físicas e mentais de que são portadoras, acabam por
tornar-se irreversíveis.
Neste particular, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a realidade brasileira é
desoladora.
De concreto_, muito pouco se fez até hoje em benefício da primera infância, não só porque a educação pré-escolar é por sua natureza onerosa em termos de instalações, equipamentos e contraprestação salarial, como porque a
oferta desse tipo de educação, eminentemente urbana, tem diminuído nas esferas públicas, inexistindo, praticamente, no meio rural.
Do contingente de 25.000.000 de crianças em idade pré-escolar, somente
2%, isto é, pouco mais de 600.000, freqüentam a pré-escola. Isto sig· 'fica que
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mais de 24 milhões de crianças brasileiras, por não cursarem a pré-escola, estão com seu pOtencial desperdiçado.
O Sr. Aderbal Jurema - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA - Com muito prazer.
O Sr. Aderba/ Jurema - Uma ligeira intervenÇão ao pronunciamento
oportuno que V. Ex' vem fazendo nesta tarde de véspera de fim de semana de
Brasília, no Plenário do Senado.Estou ouvindo com muita atenção o discurso
de V. Ex• que é um assunto que toca de perto a vida inteira de quarenta e quatro anos de professor. O problema do menor carente no Brasil estã desafiando não apenas o Governo, es:rã desafiando a sociedade brasileira. Ainda hã
poucos dias, o Ministro da Educação e Cultura, Rubem Ludwig, andou acertado quando transformou o MOBRAL numa instituiçãO para atendimento
do pré-escolar. E em palestra com ele verificâvamos que era uma contribuição-insignificante diante do mqntante do problema como V. Ex• o vem assinalando. Em verdade, eu gostaria de me esteilder mais. Mas, segunda ou
terça-feíi-3. -piete-ildo fazer um discurso aqui nesta Casa sobre a situação atual
da educação brasileira. E ireí aOaiisarTnclusive a mania que nós temos de fazer leis e não executá-las. Se nós fôsseniOs reunir todas as leis que existem
sobre a educação brasileira, seríamos um país com todas as soluções para
educação. No entanto, elas estão aí quase virgens, sem execução. E, por quê?
Porque essas leis são estatais demais, elas não apelam para a comunidade.
Como Presidente da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, conheço este movimento que, tem 450 estudantes, e o preço de um estudante do
2'? grau. num colégio da Campanha é dez vezes menor do que custa a um Estado ov a uma Prefeitura. Por quê? Porque a comunidade participa. De maneira que desejo associar-me ao pronunciamento de V. Ex• e dizer que este assunto do pré-escolar responde pelo futuro do País, se nós tivermos em conta o
que disse Bertrand Russell: ..Aos 3 anos de idade a criança jâ estã com o seu
carãter definido; quanto mais seu,biotipo." Muito obrigado a V. Ex•

O SR. ADALBERTO SENA -Agradeço o aparte de V. Ex•, que tem
para mim muita significação-dado o cunho da sua autoridade como educador
e como batalhador pela causa do ensino, neste País. Muito obrigado.
Ora, como sabemos por experiências levadas a efeito em diversos centros
e laboratórios, com a idade de quatro anos, a criança já desenvolveu a metade
de sua capacidade intelectual total e terã desenvolvido 80% quando tiver oito
anos. Depois desta idade, seja qual for o tipo de escolaridade ou de ambiente
que tenha a criança sua capacidade mental só pode ser alterada em cerca de
20%.
Benjamim Bloom, grande psicólogo norte-americano observa que o
cérebro cresce em ritmo de desaceleração a partir dos primeiros dias de vida.
Comprovado estã, cientificamente, que a estifnulação processada nos
primeiros anos de vida é capaz de introduzir modificações no tamanho e no
funcionamentO qüímíco do cérebro.
Hoje, é matéria incontrOvertida em pedagogia que uaquilo que não se faz
por uma criança em termos cognitivos, físicos e emotívo-sociais até os sete
anos, jamais se poderá fazer depois".
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
É lamentável que, no Brasil, a educação pré-escolar não possua até hoje
uma legislação especial e que, por isso mesmo, não tenha amparo legal nem
recursos financeirOs.
Por outro lado, é igualmente lamentável que os estabelecimentos préescolares particulares, por não existirem norrrias regulamentadoras de ensino,
sejam, na sua maioria, frutos de amadorismo.
06 pouquíssimos estabelecimentos da rede pública 1 por falta de verbas e
de apoio das autoridades, não estão devidamente equipados.
Tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vem concorrendo para que a
pré-escola seja até hoje, um meio de segregação sócio-cultural, aumentando
cada vez mais~o abismo entre os eupãtridas e os pobres.
Não se concebe, Sr. Presidente, Srs. Senadores que, até hoje; a maioria
das Secretarias Estaduais e Municipais não disponham de verbas especiais
para a educação pré-escolar, nem tenham pessoal docente e técnico convenientemente preparado para a ministração desse tipo de educação.
O resultado é que muito dinheiro tem sido gasto na recuperação de alunos que não freqUentaram o pré-escolar e, por isso mesmo, não tiveram a
oportunidade, nem condições para a estruturação de sua inteligência operatória e para a forrrlação dos primeiros hábitos, embasadores de uma sadia
personalidade.
Os países culturalmente adiantados comprovam o êxito da pré-escola
como indispensável educação compensatória e preparatória de uma posterior
escolaridade segura e bem orientada.
Cabe-nos, pois, enfrentar com seriedade a situação de nosso ensino no
seu interrelacionamento e complexidade.
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Importa que nossas autoridades se decidam incluir a pré-escola no Plano
Nacional de Desenvolvimento entre as prioridades em termos de formação de
recursos materiais e humanos.
E indispensável que o governo crie mecanismos de captação de recursos
para que em sua programação orçamentãria possa consignar dotações significativas destinadas aos programas de atendimento nutricional e educacional
ao pré-escolar.
É preciso que se tenha presente que todo o período da primeira infância é
de particular importância para a vida adulta, porque nele são construídas as
fases da afetividade e da personalidade.
Recente relatóiio da F AO dá conta de que de cada três crianças que nasceram, neste século, até hoje, uma não teve qualquer chance de ter uma vida
normal.
"A não ser que as crianças tenham estimulação mental adequada durante os anos pré-escolares, o trabalho da escola durante os próximos dez anos
será amplamente desperdiçado. Todo o aprendizado posterior tende a ser influenciado pelo aprendizado básico que tem lugar na idade de cinco aos seis
anos." Estas são as conclusões contidas no relatório sobre Educação Compensatória para a Destinação Cultural, baseado em pesquisa documentada
apresentada na conferência de Chicago, em 1965.
Em trabalho apresentado perante a Comissão de Educaç-ão e Cultura do
Senado, o conhecido educador Vital Didonet observou que .. se a educação
básica universal __é necessãria para ·a realizaçãO da democracia e se essa educação só se torna viável para todos s_e as crianças dos meios pobres tiverem
um atendimento que lhes possibilite alcançar a 1' série do primeiro grau, em
condições de prosseguir com êxito ilas séries seguintes, a educa cão pré-escolar
é um requisito da própria democracia". (O grifo é nosso.)

o- Sr.

Evelásio Vieira -

"'

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ADALBERTO SENA- Pois não.
O Sr. Evelásio Vieira- Senador Adalberto Sena, V. Ex• tem sido um dedicado e brilhante pugnador pela educação neste País. Faz nesta oportunidade uma apreciação excelente so_bre o ensino fundamental tão necessário, tão
indispensãvel no sentido de nós podermos habilitarmos o homem brasileiro a
explorar as riquezas naturais de que é portador. Não temos nada a acrescen~ar ao discurso de V. Ex• apenas o de registrar o nosso aplauso por mais esta
apreciação ciue faz, por mais esta contribuição que dá à educação brasileira
que é a melhor, a maior via para o desenvolvimento de qualquer povo. Palmas a V. Ex~'

•

O SR. ADALBERTO SENA - Muito obrigado e palmas também às
palavras de V. Ex• a respeito da educação.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. ex• um aparte?

O SR. ADALBERTO-SENA -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• começou o seu pronunciamento lembran-

do o projeto-educação, esse projeto a que se dedicou com todo o carinho,
com todo o vigor,' o eminente Senador João Calmon. Queria também, Senador Adalberto Sena, destacar a presença de V. Ex• Tive a oportunidade de
pertencer, como suplente, à Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, e lá, durante o debate do projeto de educação, pude sentir o seu trabalho, a sua preocupação com esse tema fundamental que interessa a toda a
Nação, que é a educação. V. Ex• enfocou, há pouco, o problema da educação
pré-escolar, furidamental num país jovem como o Brasil, fundamental num
país que pretende ser grande Nação, ao se aproximar o Século XXI. Aqui, me
lembraria, no aparte que lhe deu o Senador Alberto Silva, que falou sobre o
problema da nutrição, essa nutrição que, há pouco tempo, na Legião Brasileira de Assistência, eminente professor médiC0 1 lembrava que o brasileiro jã
nasce desnutrido no útero. Meus parabéns a V. Ex' e a certeza de que o Senado Federal, nesta tarde, ouve V. Ex' com a maior atenção, quando V. Ex• re~
corda que 24 milhões de crianças praticamente não têm acesso à_ es_cola. Isso
há de tocar as nossas autoridades maiores. Meus parabéns a V. Ex•
O SR. ADALBERTO SENA - Muito obrigado.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA- Com muito prazer, Senador Humberto
Lucena.
O Sr. HumbertO Lucena- Ouvi com atenção o discurso de V. Ex' sobre
a.educação pré-escolar. Estou inteiramente de acordo com o seu ponto de vista. Entretanto, nós só poderemos contar com a expansão do ensino préescolar no Brasil no dia em que conseguirmos levar o Governo a aceitar a tese
do Senador João Calmon, no seu eficiente trabalho, em prol da educação brasileira, de que são necessários, pelo menos, 12% da receita tributária federal
para fazer face às despesas do Ministério da Educação e Cultura porque, no
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momento, estamos colocados numa situação humilhante diante dos demais
países do mundo, gastando, se não me engano, apenas 4,5% do Orçamento da
UniãO em educação.
-------- ·--·· ··
·
Congratulãndo-me com V. Ex'", desejo salientar a sua eficiente atuação
em torno desse e de outros assuntos do interesse da população brasileira e dizer a V. Ex!- que formulo os meus votos para que o seu pronunciamento possa
sensibilizar as autoridades responsáveis pela educação brasileira.
O SR. ADALBERTO SENA- Assim seja, nobre Senador, mesmo porque nós, além de termos poucos recursos, estamos desperdíçando, como diSse
aqui, na recupera-ção intelectual dessas crianças, dinheir·o que poderia ser empregado na educação pré--escolar. Muità obrigado V. Ex'"
Sr. Presidente e Srs.. Senadores,
Nossas autoridades educacionaiS-precisam de urna vez por todas ter bem
presente q~:~e é de uma boa educação pré-escolar que vai depender a elevação
doS padrões de qualidade do ensino de I t? e 2º graUs, hoje,_ com razão, tão criticados pelas suas conhecidas falhas e deftciênci_as.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

a

.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as propostas de
emenda à Constituição nºs II e 13, de 1981, que "fixa em doze meses,
no mínimo, os prazos para a cessação dos casos de inelegibilidade; estabelece o prazo de um ano para a desincompatibilização de Governadores, Prefeitos, Ministros de Estado e outros, quando candidatos a
Senador, Deputado Federal ou Estadual e Vereador, introduzindo alteração na alínea c do parágrafo único d-o artigo 151 da Constituição
Federal''.

311 Reunião, realizada em 4 de junho de 1981

•

•

•

Aos quatro dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete h pras e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presente os Senhores Senadores Aderbal Jurerna, Alrnir Pinto, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Lenoir Vargas, João Lúcio, Pedro Si~
moo, José Richa, Gastão Míiller, Affonso Camargo e Deputados Inocêncio
Oliveira, OSwaldo Mello, Josué de Souza, Josias Leite, Jorge Arbage, Djalma
Bessa, Adhemar Santillo, José Costa, Aldo Fagundes, Peixoto Filho e João
Unhares, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs
11 e 13, de 1981, que "fixa em doze meses, no rnínim·o, os prazos para a cessação dos casos de inelegibilidade; es~abelece o prazo de um ano para a desincompatibilização de Governadores, Prefeitos, Ministros de Estado e outros,
quando candidatos a Senador, Deputado Federal ou Estadual e Vereador introduzindo alteração na alínea "c" do parágrafo único do artigo 151, da
Constituição Federal".
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Franco
Montoro.
. Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Prestdente, Deputado Adhemar Santillo, 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 o recebimento de Ofícios
d~ Liderança do Partido DemocrãtiCõ SOCiãl, na Câmara dos Deputados, índtcando os Senhores Deputados O_swaldo Mello e Josué de Souza, para integ:are~ a Comissão, em sub~tituição aos Senhores Deputados Jorge Paulo e
S1querra Campos; da Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, indicando os Senhores Deputados Aldo Fagundes e José Costa em
su~stituição aos. Senhores Deputados Flãvio Chaves eTarcísio Delgado: antenormente designados.
Em seguida, o Senhor Presidente dã continuidade à discussão do parecer
do Relator, Senhor Senador_ Aderbal Jurema, contrârio às Propostas de
Emenda. à Constituição n<?s 11 e n:--bem como à emenda a elas apresentada,
de autona do Senhor Deputado Nilson Gibson, todas de mil novecentos e oitenta e um, apresentando uma Emenda Substitutiva, na qual estabelece o prazo para a desincompatibilização de nove meses para os titulares dos cargos de
Secretário de Estado, Presiden!e, Diretor, Superintendente de órgãos de Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive de fundação e sociedade de
economia mista; e de seis meses para os casos de Ministro de Estado, Governador e Prefeito, incluindo, neste item, o Secretário de Estado, quando titular
de ~andato parlamentar e candidato à reeleição. Usam da. palavra, neste
penado, os Senhores Senadores José Richa, Pedro Simon, Affonso C amargo
e Deputados Peixoto Filho, Aldo Fagundes, José Costa, Josias Leite, Djalma
Bessa, João Unhares e Jorge Arbage.
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Posta em votação, é a Emenda Substitutiva do Senhor Relator, aprovad<3:, votando, vencidos, os. Senho~es Senado~~s José Ri~ha, Pe~r~ ~imon _e Deputados José Costa e Ald? Fagu·ndes e, com fesirições, os SenhoTCS""SenRdcir
Affonso Camargo e DePutado Peixoto Filho .
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pará·cori.star, eu,
Hel~na Isnard Acca(i~y Sarres dos Santos, A:ssiStente da Comiss~o, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinad~ pelo Senhor PreSidente irã
à publicação, juntarrientt;: cõm o apãilhamentõ taquigrãfiêo dos debates.

e

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N•s II e /3, DE /98/, QUE "FIXA, EM DOZE
MESES. NO MINIMO, OS PRAZOS PARA A CESSAÇÃO DOS
CASOS DE INELEGIBILIDADE; ESTABELECE O PRAZO DE
UM ANO PARA A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE GOVERNADORES, PREFEITOS, MINISTROS DE ESTADO E OUTROS, QUANDOCAND!DATOS A SENADOR, DEPUTADO
FEDERAL OU ESTADUAL E VEREADOR, INTRODUZINDO
ALTERAÇÃO NA AL!NEA "C" DO PARÁGRAFO rJNICO DO
ARTIGO /51 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", REALIZADA
EM 4 DE JUNHO DE /98/, ÀS 17 HORAS E 20 MINUTOS,
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÃF!CO, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO ADHEMAR SANTILLO.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Nobres Parlamentares
componentes desta Comissão Mista, vamos iniciar nossos trabalhos abrindo
a nossa sessão para apreciação do Relatório, elaborado pelo Senador Aderbal Jurema, às propostas de Emendas Constitucionais nt?s 11 e 13, de 198f, e a
Emenda n'i' 1, apresentada à Comissão Mista.
Antes de passar a palavra ao Sr. Relator, cabe a esta Presidência prestar
um esclarecimento. Foram apresentadas duas emendas em plenário, anexa~
das vieram à Comissão Mista as de n<?s 11 e 13, de autoria dos Srs. Parlamentares Albérico Cordeiro e Peixoto Filho.
Dentro do prazo regimental, ainda na Comissão Mista, dentro do prazo
próprio para apresentação de subemendas, foi apresentada a Emenda n9 1, de
autoria do Deputado Nilson Gibson.
Neste instante, estamos reunidos para apreciação do trabalho feito pelo
Relator. O Relator vai apresentar um substitutivo e, de acordo com a documentação que temos em mãos, o substitutivo do Relator vem acompanhado
do número lega1 de assinaturas de Senadores e Deputados é uma praxe da
Casa a discussão de substitutivo apresentado pelo Relator, inclusive, com
duas formas de apresentação. Uma nos moldes desta que hoje traz aqui o Senador Aderbal Jurema, o seu substitutivo acompanhado do número mínimo
de assinaturas exigido pela lei, um terço de Senadores e um terço de Deputados. Mas já há precedente, também em Comissão Mista, onde se apresenta
um substitutivo para se apanhar as aSsinat_uras, posteriormente.
Esta Presidência entende, e sem que haja nisto qualquer decisão imperativa, podendo pe~feitamente ser discutida e reformada Pelo Pltriário, que o
substitutivo a ser apresentado deve vir acompanhado dO nUmero mínimo de
assinaturas, por se tratar de uma emenda à Constituição.
Conseqüentemente, no nosso entendimento, no entendimento da Pfesidência, a Comissão só terri poderes para examinar ou uma das Emendas
Constitucionais n'i's II e 13, ou a Subemenda Constitucional nº 1, do Deputado Nilson Gibson, ou o Substitutivo apresentado pelo Senador Aderbal Jurema.
A Presidência entende que, fora disso, não hã amparo regimental e legal
para se fazer qualquer outra modificação nos debates. No entanto- conforme jã disse- como há precedentes em outras Comissões, achando esta Presidência que o precedente que deve ser atendido nesta reunião é o de número
mínimo de assinaturas, entendemos que temos quatro propostas a discutir e
votar: Emenda ConstituCional n9 li; Emenda Constitucional nº 13; Subemenda n'i' I, do Deputado Nilson Gibson e o Substitutivo apresentado pelo Sr.
Relator.
Fora disto, qualquer outra proposta feita à Mesa, sem o número mínimo
de assinaturas, será considerada pela Mesa como extemporânea e sem a pos~
sibilidade de ex.ame da matéria.
Concedo a palavra ao Sr. Relator Senador Aderbal Jurema.

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema) - Sr. Presidente, Sr. VicePresidente, colegas Parlamentares membros desta Comissão Mista:
Ontem, tive a honra de ler para o Plenário desta Comissão o meu modesto Parecer, onde procurei f;n::er um esboço histórico das inelegibílldades a
partir do projeto de constituição para 1823, para a Constituição de 1824.
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Projeto esse que eu reconheço ser pouco conhecido e que trouxe aqui, à
baila, porque ele oferece uma contribuição muito curiosa para o Legislador.
Durante as discussões senti- o espírito de 1824 nesta reunião no sentido
de perfeição. Por isso, Deputado Josias Leite pediu a suspensão da reunião,
para que hoje voltássemos a nos reunir, a fim de que o substitutivo que eu
trouxera à apreciação desta douta Comissão sofresse correções inclusive de
ordem vocabular, não que estivesse num português errado, mas para que fi~
casse mais claro o pensamento da Comissão ao aprovar o substitutivo.
Hoje, pela manhã, tive a satisfação de reunir, em meu gabinete, Senadores e Deputados, não apenas do Partido que eu aqui represento, mas também
do PP, que lá compareceram. E não compareceram outros companheiros
porque não quiseram, pois meu gabinete estava aberto. Quanto mais colaboração melhor, para o aperfeiçoamento da emenda substitutiva.
Esta emenda substitutiva que é o resultado dessa reunião, tomando por
base a emenda de Ontem, é que eu passo a ler, para que ela tenha a apreciação
da Comissão.
EMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR ÀS PROPOSTAS
CONSTITUCIONAIS N• II E I3/81, E Ã EMENDA N• l APRESENTADA Ã COMISSÃO MISTA
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
'~Art. único.
As letras c e d do parágrafo único do art. 151 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. !51.
................................................... .
I - ..................................................... .

I I - .................................................... .

I l l - ·····················································
IV- .................................................... .
Parágrafo único. . ...
r

a)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.................................................. .

b) a inelegibilidade de quem, dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, haja sucedido ao fiiular ou o tenha substituído em qualquer dos cargos indicados na alínea a;
c) a inelegibilidade do titular efefi._vo ·ou interino de cargo ou
função cujo exercício possa influir -para perturbar a normalidade ou
tornar duvidosa a legitímidade das eleições, salvo se se afastar definitivamente de uma ou de outra no prazO marcado pela lei, o qual
não será rilaior de nove meses nem menor de dois meses anteriores
ao pleito, exceto os seguintes cargos para os quais, desde logo, fica
assim estipulado:
O SR. ALDO FAGUNDES- V. Ex• permite que eu faça uma pergunta
ainda nesta parte?
O SR. RELATOR (Aderbal Jurema) - Pois não.
O SR. ALDO FAGUNDES- Apenas para minha orientação. Faz referência, aqui, a hipótese de a desencompatibilização baixar a dois meses, embora depois o texto se refira a partir de seis? Em que casos podem acorrer os
dois meses?
O SR. RELATOR (Aderbai Jurema)- Está previsto na lei complementar que fala, inclusive, em vereador, onde o candidato tem dois meses.
O SR. ALDO FAGUNDES- Há casos?
O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Sim, há casos.
Então, continuando:
Hl) Ministro de Estado, Governador e Prefeito, seis meses;
Secretário de Estado quando titular de mandato parlamentar e candidato à reeleição; Secretáriõ"-de Estado, Presidente, Diretor, Superintendente de órgãos da Administração Pública Diteta ou lndireta,
inclusive de Fundação, ...
... e Sociedade de Economia Mista, nove meses. Não será permitida a recondução no mesrrió período administrativo dos que se
desencompatibilizaram nos termos dos itens 2 e 3 desta letra."
Para evitar que ele se demita e depois da eleição o Governador nomeie
novamente.
Essa foi a advertência -que reCebi de vários colegas.
d) A inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do
cônjuge e dos parentes consangUíneos ou afins, até terceiro grau ou
por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado
ou de Território, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro
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dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se jâ titulai de -m-andatO
eletivo e candidato à reeleição; e
e) ................................................. ..
É esta a redação final da emenda subsiitutiva, que hoje alcançam-os S.~tra~

vé_s da co[aboração de Senadores e Deputados de meu Partido e do PP, procurando trazer para esta redação o diâlogo de ontem, aqui, no Plenãrío:
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Antes de conceder a palavra, pela ordem, ao Deputado Peixoto Filho, a Presidência comunica quere·
cebeu ofício do Presidente do Congresso, dizendo que despachou favoravelmente solicitaç-ão feita pe1o Deputado Cantídio Sampaio, Líder do PDS,
substituindo, nesta Comissão, os Parlamentares, Jorge Paulo e Siqueira Campos pelos Deputados Osvaldo Melo e Josué de Souza. Também, do Presidente do Congresso, ofício que despacha favoravelmente solicitação feita por
Fernando Coelho, Líder em exercício do PMDB, substituições dos Deputados F_lávio_ Chaves e TarcíSio Delgado pelos Deputados Aldo Fagundes e José
Costa.
Concedo a palavra, para uma questão de ordem, ao Deputado Peixoto
Filho.
O SR. PEIXOTO FILHO (Fora do microfone.)- Na discussão dos debates. V. Ex'" aconselhava: formalize a sugestão para o encaminhamento das
alterações propostas, a maioria de caráter formal. Eu apresentei, formalizei.
A primeira já consta do novo substitutivo, que incluiu os órgãos da administração direta ou indireta, inclusive fundação e sociedade de economia mista.
Agora, a outra parte, que era a parte supletiva do final da alínea "b": "salvo.
se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição". Isto foi conservado.
De maneira que V. Ex'" só aceitaria- respaldou-se no regimento - substítu~
tive a qualquer emenda se contivesse o número mínimo legal de assinaturas,
tanto do Senado, quanto da Câmara dos Deputados. De maneira que eu tenho UJ?a proposta de emenda constitucional de 12 meses.
Eu acho que entre um Prefeito, um Governador e um Secretário de Estado, o paternalismo, a influência da função, o poder da funçã9 admi_nistrativa,
não há diferença nenhuma. Mas eu prefiro um pombo na mão do que dez
voando. Jã é alguma coisa, jã é uma conquista. No que traduz o substitutivo
do nobre Senador Aderbal Jurema, com relação à parte infine da letra "b",
eu continuo a manter o meu ponto de vista sempre contrário. Porque isto
aqui é uma espécie de paternalismo, porque a Constituição anterior jã não
previa, a de 1891 não continha esta exceçãO.

..
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O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Deputado Peixoto Filho,
eu gostaria que V. Ex• formalizasse a questão de ordem, uma vez que V. Ex•
está discutindo a matéria.
O SR. PEIXOTO FILHO -A minha questão de ordem é esta. Porque
V. Ex• tomou uma atitude ontem e hoje já tomou outra. De maneira que ontem V. Ex!l aceitou a minha emenda. E tanto ela valeu que o item primeiro ficou incluído. (Inaudível.) citou o regimento. Eu estou satísfeito porque fui be·
neficiário ontem. Agora, o Senador Gastão Müller está fazendo o que eu sustentei ontem. Ele apresentou uma emenda caracterizando a diferença entre
um Prefeito nomeado e um Prefeíto eleito. Ele incluiu o prefeito nomeado no
seu (inaudivel.) Estou de pleno acordo com o Senador Gastão Müller. (inaudível.)

V. Ex• decidiu, estã decidido. Mas o meu ponto de vista é este. Na primeira parte eu fui atendido, da emenda com relação às fundações e sociedades de economia mista. Agora, na outra parte, eu não fui atendido. Estou
mantendo o meu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Deputado Peixoto Filho,
V. Ex' comete uma grande injustiça com seu colega. Em instante algum, na
reuniãO passada, pedi a V. Ex•, ou a quem quer que seja que encaminhasse
emenda à Mesa. Quem o fez foi o Relator. Inclusive fiz questão de frisar,
várias vezes, que o assunto seria decidido na hora oportuna. Eu não posso
impedir que ninguém encaminhe emendas à Mesa. E essas emendas vieram à
Mesa. Agora, eu fiz questão de afirmar que este assunto seria decidido na
hora oportuna. Em instante algum eu pedi para que os Parlamentares encaminhassem emendas à Mesa. O Relator sim é que discutiu, inclusive pedimos
o encerramento da sessão para que houvesse uma formalidade legal, para que
ele pudesse fazer suas modificações.
Em segundo lugar, a nossa preocupação é muito mais para o perfeito
ft..inCiCinamento da Comissão do que propriamente para cercear o direito de
quem quer que seja. Imagine V. Ex' que um assunto tão polémico comO este,
que não pode limitar também o número de emendas a serem apresentadas,'
que cada Parlamentar apresente, mesmo em forma de redação, mesmo de forma adjetiva, apresente uma média de 10 subemendas, esta ComissãO, para·
discutir emenda por emenda apresentada e depois colocar em votação, talvez
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demorasse aí uma semana para decidir isso, quando temos o prazo até ama-
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Então, esta Presidência achou por bem traçar uma norma, de aceitar
aquelas emendas que jã foram apresentadas em tempo hãbil à Comissão, e o
substitutivo do Relator acompanhado do número mínimo de assinaturas.
Porque se o Relator não apresenta seu substitutivo com o número mínimo de
assinaturas, não quer dizer que a Presidência impediria que ele fizesse isso,
mas a Presidência pelo menos evitaria, a princípio, que assim acontecesse
para que recorresse ao Plenârio. E nada implica, neste instante, corno não há
uma norma fixa, termos dois tipos de comportamento, que o Plenârio decida,
para que a Mesa possa receber emendas agora. Agora, a Presidência, no seu
entender, jâ firmou uma posição: só aceita emenda que venha acompanhada
do número mínimO de assinaturas, mas isto não vai impedir que o Plenãrio
decida de forma contrária.
O SR. PEIXOTO FILHO- Eu não quero contraditar V. Ex• mas aPresidência jã decidiu e o Plenãl-io não pode contraditar essa decisão, que não foi
ad referendum do Plenârio, absolutamente. A Presidência tem competência
para decidir.
V. Ex• foi liberal demais. E o entendimento que tenho, que precisava ser
respaldado o substitutivo com o número mínimo, eu assinei, para apoiamen~
to - está lá bem claro - para apoiamento, para que tivesse forma legal o
substitutivo. Eu assinei.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Se V. Ex• assinou para que
tivesse forma legal, imagino que V. Ex• então está-agora reforçando a posição da
Presidência. Caso contrãrio V. Ex' acreditaria que o Senador Aderbal Jurema
poderia apresentar seu substitutivo s6 com a assinatura dc;:Ie. Então, neste ca~
so, se ela veio com o número mínimo de assinaturas, inclusive com o apoia~
mento de V. Ex', é uma posição que reforça a decisão do Presidente, neste
instante.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Jorge Arbage.

•

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente e Srs. Membros da Comissão, durante os debates na sessão de ontem, com a devida aquiescência do
nobre Relator Senador Aderbal Jurema, encaminhamos à Mesa uma sube·
menda a emenda substitutiva de S. Ex•, às propostas números 11 e 13/81.
Nosso objetivo foi dito, está consubstanciado no propósito de oferecer
alguma contribuição que não viesse deformar a essência e O objetivo da subemenda, mas tão~somente aprimorã~la no tocante à sua redação.
Estamos legislando, Sr. Presidente, para a História, estamos decidindo
sobre uma matéria da mais alta significação para o mandamento constitucio~
nal. Cabe, portanto, ao legislador não vacilar na sua vigilância, porquanto é
questão fundamentai o princípio da interpretação, que possa amanhã ser
dada nos tribunais e que venham, para a decepção do legislador, invalidar o
nosso esforço.
Eu chamaria, Sr. Presidente, a atenção deste Plenário para a forma como
estã redigida a alínea "c". Eu pediria que o Plenário acomPanhasse a leitura e
procurasse verificar se a exceção se compatibiliza com a regra, ou se hâ real·
mente, entre a regra e a exceção, uma distonia.
Diz:
"A inelegibilidade do titular efetivo ou interino de Cargo ou
função, cujo exercício PosSiiTrifluir para perturbar a normalidade ou
tornar duvidosa a legitimidade da eleição."

..

Vejam bem, V. Ex•s e embaixo:
·~exceto os seguintes cargos, para os quais, desde logo, fica assim estipulado".

•

Sr. Presidente, verifiquem V. Ex•s os comentãrios à Constituição, dentro
dos ensinamentos que Pontes de Miranda e Carlos Maximiliano entre outros.
E todos eles se conciliam no mesmo ponto de vista de que o instituto da inelegibilidade caracterizado na alínea ~'c", parágrafo único do art. 151, diz respei~
to a cargos na administração pública díreta e indireta e nas empresas estatais.
Ora, Sr. Presidente, enquanto o caput da alínea se refere à inelegibilidade
do titular efetivo ou interino de cargo ou função, cujo exercício possa influir
para tornar duvidosa a legitimidade das eleições, não estã o legislador consti~
tuinte, aqui, colocando sob a tutela da inelegibilidade os titulares de manda~
tos eletivos.
Este é um ponto basilar que nos compete advertir para que não haja,
realmente, um desconfronto entre a regra e a exceção que se pretende estabe~
lecer na redação que se deu.
Este, Sr. Presidente, é um aspecto.
Um outro aspecto, que rne perdôe o nobre Relator, em quem reconheço
esforço, ideãrio, sentimento de fé na sua capacidade e no seu talento, mas que
me perdôe S. Ex!> fazer aqui nova advertência quanto ao carãter redacional no
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final da alínea, quando diz: '"exceto os seguintes casos para os quais desde
logo fica assim estipulado".
Se verificarmos, Sr. Presidente, que estâ escrito no parágrafo único do
art. 151 aç qual as alíneas Ha" e "e" estão realmente vinculadas, verificar-se-á
que é uma repetição do que já estâ ...
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Nobre deputado Jorge Arbage, V. ex* solicitou a palavra por uma questão de ordem e concedemos a
palavra nesse sentido. Ocorre que temos uma lista de oradores inscritos e ...

O SR. JORGE ARBAGE- V. Ex• não me limitou o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- V. Ex• está praticamente
discutindo a matéria, e V._ Ex!> não formalizou a questão de ordem.
O SR. JORGE ARBAGE- Não estou discutindo. V. Ex• não me deixou terminar.
O SR. PRESiDENTE (Adbemar Santillo)- V. Ex• não precisa fazer
um discurso para formalizar a questão de ordem.
O SR. JORGE ARBAGE - Tenho que fazer a dissertação.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Gostaria que V. Ex• sintetizasse. V. Ex• tem competência para isto, sintetizasse o máximo e formalizas·
se o seu pedido.
O SR. JORGE ARBAGE- Jã estou sintetizando. Jã estou nos finalmentes, pode ter V. Ex• a certeza.
O SR. -O prazo está no art. 131 do Regimento Comum, cinco minutos.
De~culpe. Tenho verdadeira adoração pelo Deputado Jorge Arbage.
O SR. JORGE ARBAGE- Mas, Sr. Presidente, então diz o parãgrafo
único:
..Observar-se-ão as seguintes normas desde jâ em vigor na ela~
boração da lei complementar."
Isto significa que a ise~ção destes cargos na alínea "c" já passam a vigorar desde logo como regra de Direito Constitucional Permanente; que a lei
complementar ao ser elaborada, ao ser alterada, ao ser adaptada, terá de inserir esta norma sem prejUízos de outras que o legislador ordinãrio possa criar
dentro do capítulo da inelegibilidade.
Por fim, Sr. Presidente, vejo aqui mais um acrêscimo no item II:
..Secretário de Estado quando titular de mandato parlamentar
e candidato à reeleição."
Não me parece que essa redação seja adequada para figurar no mandamento constitucional. Na subemenda que encaminhamos a V. Ex•, resumimos este caso ao Secretário de Estado, se membro do Poder Legislativo.
Estã aí uma abrangência, pode ser um Senador, pode ser um Deputado
Federal, pode ser um Deputado Estadual, pode ser um Vereador, se membro
do Poder Legislativo ele terá, realmente, de se desencompatibilizar dentro dos
6 meses anteriores ao pleito.

E por fim, nobre Presidente, para concluir, queria fazer um apelo quanto
a. este ~ocâbulo ••não será permitida a recondução no mesmo período admi·
mstrauvo dos que se desencompatibilizarem nos termos dos itens 2 e 3 desta
letra".
Ora, nobre Presidente, esta redação é inadequada para figurar como regra de Direito Constitucional permanente. Isto é caso para lei complementar.
Fazendo estas considerações, eu pediria a V. Ex• que tem dado, na Presi~
dência destes trabalhos, um exemplo grandioso de espírito democrático, que
V. Ex• procurasse um consenso no sentido de se aprimorar a redação, que
não implica em nenhum desapreço a esta figura extraordinária do nosso Relator Senador Aderbal Jurema, que se empenha a fundo para encontrar real~
mente esse preceito de aprimoramento, e colocasse, à deliberação do Plenário, aquelas sugestões que mais se adequassem ao princípio constitucional,
porque est'e mandamento precisa, realmente, expor uma norma jurídica com·
patível com sua tradição e com sua importância na vida de .uma Nação.
Agradeço a V. Ex• Fica aqui o apelo para que V. Ex• exarJine esta possi·
bilidade.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar San til! o)- Antes de conceder a palavra ao ilustre Senador José Richa, como tem sido bastante conflitante o posi~
cionamento, e a matéria, realmente, é muito polêmica, creio que, nem da parte do Relator e nem na nossa parte, haja qualquer interesse em criar obstácu~
lo, para que a matéria seja ampla e totalmente debatida, vou colocar à apreciação do Plenário, já que não hã uma norma regimental na qual possamos
nos basear, porque hã uma liberalidade da Presidência, no instante em que
aceita. até mesmo com número mínimo de assinaturas, o substitutivo do Se~
nador Aderbal J urema.
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Vimos deliberar, agora, se devem ser apreciadas as propostas com um
número mínifuo de assinaturas, I /3 de senadores e-1 /3 de deputados, ou se
devamos apreciar qualquer emenda encaminhada à Mesa ... _
Os Srs. Parlamentares que entenderem que esta Mesa só pode deliberar
sobre emen-da que for apresentada com número míriimo de assinaturas permaneçam sentados. Os Srs. P_adamentares que acharem que as emendas podem ser debatidas - inclusive com oportunidade de encaminhar ago_ra com uma assittatufa apenas, que se levantem.
O SR. ALDO FAGUNDES- Antes de votarmos, Sr. Presidente, permita usar -da palavra para um esclarecimento.
O. SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) -Antes de c.onoeder a palavra pela ordem, quero dizer o seguinte: não é ptécedeilte terrível porqUe na
emenda da eleição direta para Governador, o Relator Deputado Edison Lobão fez uma·modificação e apanhou assinaturas depois de realizada a reunião
da COmisSãó Mista. Então, não há realmente uma regra fixa. Se fôssemos nos
basear no Reginlento~ nem oosilbstituto do Semldpr Aq_erbal Jurema poderia
ser observado agora. Entã_o, não há uma norma fixa nesse sentido. Há duas
posições: Uma, a de apanhar-as assinaturas antes, como fez o Senador Aderbal Jurema; e _outra, de apanhar a assinatura depois da emenda discutida e
votada em Plenário. É que não quisemos, neste irista-nte, assumir sozinho a
responsabilidade da questão. Coilcédo a palavra ao nobre Deputado Aldo
Fagundes_, para uma questãO de Ordem.
O SR. ALDO FAGUNDES- A m_i_n_h_a_questão de ordem se resume
num pedido de esclarecimento à Mesa. Temo que a orientação de V. Ex•, Sr.
Presidente,· nos amarre muitO, aqui, -ria discussão. Estão imaginando- é esta
a questão que queria levantar- que no decorrer dos_ debates, diãlogo inclusive, com a solidariedade do Relator, houver pequena modificação no texto,
isto não poderá ser feito?
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Poderã ser feito. Mas ai, se
o Relator concordar, automaticamente o substitutivo dele serã alterado e S.
Ex• ficará na obrigação de apanhar novamente as assinaturas de todos, porque aqueles que assinaram aqui, assinaram seu substitutivo. Todo_s terão que
ser ouvidos. Então, neste caso, voltaríamos a aceitar o substitutivo do_-Relator apenas com a assinatura dele.
O SR. JOS!i COSTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) nobre Senador José Costa,_ pela ordem.

Concedo a palavra ao

O-SR. JOSÉ COSTA ~_S_r_~__F_residnete, quer me parecer que o processo
tem de ser aquele que está previsto na Constituição. Evidentemente não podemos invocar precedentes, quer dizer, práticas inCoilstitucionais para justificar
o nosso.comportamento de hoje. Parece-me que isto é caso de nulidade, insanável, inclusive. De modo que não posso concor_da_r com isto.
O SR. PRESJDENTE (Adhemar Santillo)- Então, V. Ex• não concor'
da nem com o _substitutivo do _Senador_ Aderbal Jurema?
O SR. JOSÉ CQST A- Eu concordo com a .apreciação do substitutivo
que tenha, que guarde aquele número constitucióhãl de assinaturas. Fora disso, não.
OSR. PRESIDE.NTE(Adhemar Santillo)- Certo. Mas gostaria de explicar a V. Ex~. para justifii::"a.r" ó seu ponto de vTSüi ...
O SR. JOSÉ COSTA -

Não pode.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) ~ Deputado Jos~ Costa, o
nosso despacho inicial foi de recebermos aqui apenas-aquelas matêrias, aquelas propostas acompanhadas com o número mínimo de assinaturas, que são
quatro._ A do Deputado PeixOto- Filho, a do Deputado Albêrico Cordeiro, a
do Deputado Nilson Gibson, e a do Senador Aderbal Jurema. Todos estão
C"') fi o número mínimo de assinatUras. O Deputado Jorge Arbage recorreu da
eci.São por·que ele encaminhou, suplicando. Então, neste caso cabe ao Pletãrio_ decidir. Eu não posso ditatorialmente evitar que o Deputado Jorge Arbage recorra da decisão da Mesa. Estou colocando em votação a solicitação
feita pelo Deputado Jorge Arbage.
O SR. PEDRO SIMON --Recorrimento com súplica ou sem súplica
tem diferença?
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Ele recorreu, nobre Senador.
O SR. PEDRO SIMON - Com súplica ou sem súplica?
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Não. Ele recorreu.
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Josias Leite.
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O SR. JOSIAS LEITE- Sr. Presidente, V. Ex• disse ontem e hoje repetiu, que se ehcóntrarh na mesa quatro proposições. As quatro estão regimentalmente formalizadas.

•

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) --Esse é o entendimento da
Presidência.
O SR. JOSIAS LEITE- Desde ontem, no momento em que esta reunião foi suspen-sa, jã e_stâvã e-m discussão o substitutivO" do Senador Aderbal
Jurema que contém o número mínimo de assinaturas de Senadores e de Deputados. Então, a mínha questãO de ordem tem o seguinte objetivo: em primeiro lugar, esta é uma matéria vencida e decidida pela Mesa desde ontem.
Ela não pode ser reaberta. Só podem ser apreciadas as quatro proposições
que estão na Mesa. Está em discussão o substitutivo. Inclusive, ontem, quando a sessão foi suspensa, o-orador seguiOtejá estava ailu~ciado, que era o Senador Josê Richa. Peço a-V. Ex• que dê continuidade à reunião, conforme os
tfabalhos de ontem.
·
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Deputado Josias Leite, ontem estávamos realmente discutindo as quatro proposições, mas V. Ex• é testemunha de que várias 'pfopostas foram feitas e encaniinhadas à Mesa. Não
havíamos !=fecidido ai_nda qual o destino daquelas proposições encaminhadas
à Mesa, uma vez que_estávamo_s na faíx-a de discussão. E hoje, abrindo ostrabalhos, temos o posicionamentO da Presidência, que só poderiam ser examinadas as quatro emendas. Mas o Plenário é soberano. A nossa decisão foi esta. O Deputado Jorge Arl;mge recorreu da decisão, i:ior(Jue apresentou um
substitutivo com uma asSín3.tiira- só, que é a dele, e recorreu ao Plenário. Eu
solicito ao Plenário ...
O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- V. Ex• me permite?
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) -

.

Pois não.

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema) - Eu não considero, regimentalmente, que o_ expediente formalizado pelo Deputado Jorge Arbage constitua
um recurso, ·que ele tenha recorrido à decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Mas ele recorreu. Ele recorreu na questão de ordem.
O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Â luz do Regimento Comum do
Congresso Na_cional, não constitui um recurso. Portanto, acredito que ela
não possa ser nem sequer objeto da d~_~s_ã_o desta Comissão~ pórque V. Ex• jã
decidiu.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Eu vou decidir a questão
de ordem. Reconheço que temos quatro emendas constitucionais com O número mínimo de aSsinaturas. Ê urna matêria que depende do número mínimo
de assinaturas, 1/3 Senadores e 1/3 de Deputados. Reconheço, tambêm, que
o Regimento Interno não dá poderes ao Relator de apresentar um substitutivo ml:smo Com o númerO ·mínim·á-de assinaturas. Em considerando assim, em
ser uma parte da Casa, e:rrt dar permissão ao Relator, para não deixá-lo amarrado, porque caso contrário ele recebe uma submenda no prazo que a lei estipula, e depois tem cte examinar tudo no mesmo dia, ele não tem prazo para iSto. Então, o Relator, mesmo rerindo o Regimento, trouxe seu substitutivo
com o número rrifnLmo de assinaturas, mas fora do prazo estipulado pelo Regimento. Como o Regimento é oinisso ·nes_se seii.tido e tem sido uma prã.xe da
Casa, vou colocar em VOÜI.ção. Os que entenderem ...
O SR. - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Eu vou formalizar a proposta.
Os que entenderem que só possamos examinar aqui ãquelas emendas que
tem o nú.in~eiO ffiínimo de assinatura, permaneçam sentados. Os que não concordarem que se manifestem!
Vai-se exaininar apenas a proposta com o número mínlmo de assinaturas. dizendo, de antemão, que nenhuma alteração pode ser feita no substitutivo, até mesmo de redação. Caso contrário, implicaria na coleta de novas assinaturas.
O SR. DJALMA BESSA- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) nobre Deputado Djalma Bessa.

•

•

Concedo a palavra ao

O SR. DJALMA BESSA (InaudíveL)
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Por liberalidade do Relator, em se tratando de emenda que apenas modifica o aspecto redacional,
para dar mais clareza ao texto, se o Relator estiver de acordo e o Plenário
concordar, sem sombra de dúvida, deixaremos de colocar em votação.

•

Agosto de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL iS•<ào II)

O SR. R ELA TOR (Aderbal Jurema)- Sr. Presidente, eu posicionaria a
questão da seguinte maneira. Dentro do espírito da Presidência, fiel a praxes
e à interpretação do Regimento, S. Ex• colocou a questão nos termos de que
somente as emendas apoiadas têm trânsito para discussão e conseqUente votação. Nestas condições, eu pediria preferência para discussão e votação da
minha emenda substitutiva, qu-e está aqui apoiada dentro da praxe. E em seguida, aprovada a emenda, seria submetida a redação final da Comissão, e aí
eu receberia e oPinaria sobre as modificações de redação, porque já estaria
aprovada a emenda substitutiva e não alteraria o caráter e sim aperfeiçoaria a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Para discutir a mat~ria,
concedo a palavra ao nobre Senador José Richa.

•

O SR. JOSÉ RICHA- Sr. Presidente, Srs, Membros desta Comissão,
apesar de todo respeito que tenho pela cultura jurídica do Senador Aderbal
Jurema, reconheço, por outro lado, a enorme dificuldade de S. Ex•, porque,
ao longo desses anos de autoritarismo, tem sido cada vez mais difícil conciliar
os interesses do GovernO- com o elenco de casuísmos que temos assistido
acontecerem nesses últimos anos.
Dessa forma, Sr. Presidente, considero o su!;>stitutivo do Senador Aderbal Jurema, a meu ver, incoerente, discriminatório, crisufstico no seu conteúdo, e até dúbio na sua redação. Haja vista que até agora pouco se discutiu o
mérito do s_ubstitutivo e muito se discutiu até erros de redação.

..

•

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Permite V. Ex• um aparte? Erros
não, impropriedades.
O SR. JOSÉ RICHA - Perfeito. Aceito o reparo. Exatamente. Impropriedades de redação.
Sr. Presidente, eu, por exemplo, não consigo atinar para o motivo que
possa justificar, numa emenda constitucional, se dar mais prazo a quem tem
menos poderes e menos prazo a quem tem mais poderes. Não vejo nenhum
sentido dos Governadores, dos MinistroS Oe-EStado terem menos prazo, eles
que dispõem de muito mais poder do que seus auxiliares. Não tem nenhum
sentido nisso.
Outra coisa também que não vejo seótido, é a discriminação entre os
componentes de uma mesma equipe. Não consigo atinar porque determinados secretários possam ter 6 meses apenas de prazo para se descompatibilizar,
e outros Secretários de Estado, igualmente, tenham 9 meses para se de:s;compatibilizar. Não sei em que possa ajudar, prejudicar ou perturbar, ou corromper um processo eleitoral, um secretário que tenha ou não tenha mandato
parlamentar. Estão, não vejo nenhum sentido se estabelecer-se um critério diferente para descompatibilização de secretários que tenham mandato parlamentar, e outro critério para secretários membros da mesma equipe, que simplesmente não tenham mandato parlamentar.
O SR. ALDO FAGUNDES- E a pressão dos suplentes Ex•?

•

•

O SR. JOSÉ R!CHA -Também. Por isso que digo, é um substitutivo
casuística. Aqui, cada frase desse substitutivo é para vender um determinado
interesse. Inclusive quando se diz lá, ao final da letra "d": "Salvo se já titular
de mandato eletivo e candidato à reeleição. Só falta colocar aqui o nome de
algumas pessoas. São tão poucas, que acho caberia num espaço menor do que
uma linha e meia. Porque bastaria citar dois ou três casos que existem aí, e
ocuparia inclusive menos espaço na Constituição. Casuísmo por cas'uísmo,
vamos dar logo nome aos bois. Eritão, ilãO tenl sentido nenhUm.
Essa questão, por exemplo, da discriminação entre secretários que tenham mandato parlamentar e secretãrios que não tenham mandato parlamentar, parece-me que vai criar uma confusão tremenda e pode gerar inclusive mandado de segurança. Por que não? Porque vai ferir o princfpio da isonomia da lei. Quer dizer, todos são igUais perante a lei. E o substitutivo, tal
como está redigido, vai criar um privilégio, v;ai criar uma discriminação entre
iguaíS: E cabe perfeitamente, vai caber, um mandado de segurança para quem
se julgar prejudicado nessa discriminação.
Sr. Presidente, além disso eu faria ainda uma consideração de natureza
institucional. Ora, se estivéssemos vivendo num período e num regime de plena normalidade democrática, acho_ que nem precisaríamos estar aqui perdendo tempo para fixar prazos de descompatibilização. Inclusive - para reforçar a minha argumentação- houve, ao longo da nossa História, períodos
em que vivemos a plenitude democrátíca. E nesses períodos nem havia a necessidade de renúncia de mandato para efeito de descompatibilização, bastava o titular de cargo, por mais importante que fosse; tirar uma licença por um
período de 90 dias, e ele podia ser candidato. Se eleito, podia reassumir seu
mandato, e só na época da diplomação é que ele tinha de fazer sua opção, e aí
evidentemente através de renúncia. E nunca se criou problema nenhum. Vamos citar o eminente Presidente Juscelino Kubitschek que, em termos de de-
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mocracia, deu uma lição não só para a História Brasileira, mas para diversos
outros países. Foi um período em que ninguém teve a ousadia de imputar ao
Governo qualquer tipo de participação da máquina do processo eleitoral.
Ganhou inclusive a Oposição. O Presidente Juscelino foi um magistrado na
eleição.
Por isto, acredito que esse argumento reforça muito o meu ponto de vista, de que a conjuntura' política é que determina um comportamento muitas
vezes diferente. Por isto, hoje aqui estamos reunidos com a necessidade de fixar, cada vez, um prazo maior de descompatibilização, porque a cada ano
que passa, a cada nova eleição, a gente percebe que os casuísmos estão sendo
insuficientes e incapazes de deter a marcha inexorãvel das oposições. A cada
nova eleição, vão rareando os_ argumentos do Governo para fazer aprovar e
fazer ter da população o prestigiamento para a Maioria, sobretudo a maioria
parlamentar, que é a meta mais importante e urgente, daqui para a frente.
Em 1982, já Se sabe, Sr. Presidente, não são as eleições de uma dúzia ou
meia dúzia de Governadores que vão perturbar ou que estão perturbando o
Governo, o que está perturbando é a composição do colégio eleitoral que vai
eleger o novo Presidente da República em 1984. Daí a necessidade de, cada
vez, niaiores pressões, maior utilização, utilização abusiva da máquina administrativa, colocada a serviço de candidaturas adeptas, ou que dêem sustentação política ao Governo, para que essas maiorias possam ser conseguidas.
Então, Sr. Presidente, já que há poucos instantes a Comissão, respaldando uma decisão pro latada por V. ex', a de que não é possível sequer modificar
a redação do substitutivo, não se pode mudar substantivamente o projeto alternativo que apresenta o Senador Aderbal Jurema. Então, dificilmente vamos, no mérito, conseguir aprimorar o substitutivo .
Em razão disto, Sr. Presidente, eu, sinceramente, para ficar com a minha
consciência, não sei qual é a opinião do meu Partido, mas eu voto contra esse
substitutivo. Porque casuística por casufstico, tenhamos ou não tenhamos,
nós membros da Comissão, condições de votar uma ou outra, c::u prefiro ficar
com o projeto original, que pelo menos é bem redigido, não causa dúvida alguma, não é discriminatório, são doze meses igualmente para todos os titulares de cargos públicos, aqueles jã sabidamente que precisam se desincompatibilizar. Então, eu prefiro, com todo o respeito que devoto ao Senador Aderbal Jurema, a quem, fora das nossas posições políticas, tenho por ele um
grande afeto e somos amigos, mas apesar de tudo isto eu voto contra o substitutivo do Senador Aderbal Jurema, preferindo ficar com o projeto original do
Deputado Albérico Cordeiro.
Concedo ao Senador Pedro Simon o aparte.
O SR. PEDRO SIMON - Só um aspecto eu acrescentaria à brilhante
exposição feita por V. ex• Realmente os casuísrnos e a mãquina governamental têm agido cada vez mais ao longo do tempo, com relação a nós da Oposição. De certa forma esse projeto não diz respeito a nós da Oposição, porque
os titulares de Secretarias, de Ministérios, vão usar a máquina contra a Oposição. No momento em que ele sair para ser candidato, seus substitutos vão
usar a máquina contra a Oposição. Vamos ser claro sobre o que há nesse projeto. O que há nesse projeto é uma disputa interna no Partido do Governo, é
que o Partido do Governo quer que a máquina seja usada contra a Oposição,
maS não contra eles, candidatos. O que eles estão vendo aqui, na figura do Secretário de Estado, na figura do presidente ou diretor de uma sociedade de
economia mista, é a máquina na mão dele e ele em condições muito- superiores, em condições de se candidatar e usarem essa mãquina a seu favor. Então,
enquanto o Partido quer, os Deputados do PDS querem que a máquina seja
usada contra nós e a favor do Partido, no seu conjunto. Agora, ele na secretaria ou na sociedade de economia mista usa a máquina a seu favor. Então, Sr.
Presidente, esse projeto é un:ta briga de economia interna do PDS, porque eles
vão usar a máquina contra i1ós da Oposição, os substitutos vão usar a mâqui~
na contra nós, os que entrarem no lugar dos Ministros qfastados vão usar a
máquina contra nós. Não hã nada de moralização com relação a realização
de um pleito liso esse projeto que está aqui. É uma disputa hterna muito respeitável por parte dos membros do PDS. Os aluais Deputados estão apavorados, tiveram o exemplo da eleição passada. Há até uma coisa muito interessante. Há muitos Secretários de Estaôo_ e muitos diretores de sociedade de
economia mista que usaram o cargo para ser candidato, elegeram-se, e agora,
talvez até por experiência, não estejam querendo que os que estão nos aluais
cargos também os usem para seu próprio proveito. Isso é problema de economia -interna do PDS. NãO vamos nos iludir, porque seja qual for o resultado
disto daqui, a máquina estará sempre contra nós. O que eles não querem é
que também seja contra os Deputados deles.
O SR. JOSl': R!CHA -O Senador Pedro Simon tem toda ~razão. Evidentemente, aqui estamos reunidos para tratar da realidade de uma questão
que não nos diz respeito. ~uma briga doméstica, é uma briga familiar, e pode
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ser até que um prazo maior para a desincompatibilização dos titulares possa
funcionar aiifda muito mais contra nós. Porque, vejam bem, se os atuais Governadores, todos eles com interesse de prosseguir na sua carreira política,
fossem conservados nos seus cargos até seria possível que eles, por uma ques~
tão até de conveniência, utilizassem menos a máquina contra a Oposição. En~
tretanto os seus substitutos, de muito menor expressão política, certamente
seriam muito mais dóceis ao manejo da orientação daqui de cima. Entretanto, não é esta, para mim, a questão fundamental. Eu não quero é abrir o pre,cedente de cada vez que aqui tivermos que discutir uma matéria eleitoral, tenhamos que abrir o precedente de introduzir casuísmos, questões discriminatórias. É isto que me faz votar contra esse sUbstitutivo, porque para mim,
com relação ao mérito, tanto faz o projeto do Deputado Albêrico Cordeiro,
que estipula doze meses de prazo para desincompatibilização, como o do Senador Aderbal Jurema, o seu substitutivo, que reduz para nove meses, em alguns casos, e até para seis meses, para outros casos. Não é só isso. Apenas
para que não fiquemos aqui no Congresso Nacional coonestando os casuísmos que cada vez vão intensificar em número e propiciando, dessa forma, que
a Constituição, que já não é a dos nossos sonhos, possa cada vez mais se
transformar numa colcha de retalhos. Se a Mesa me permitir, eu concedo um
aparte ao Deputado Jorge Arbage e ao Deputado José Costa, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Eu gostaria de que não se
prorrogasse o prazo, porque há outros oradores que estão inscritos, e teremos
oportunidade de debater amplamente.
O SR. JOSf: RICHA- Lamento não poder conceder o aparte. Sr. Presidente, essa é a razão, mas de consciência, porque o meu Partido não fixou
uma orientação. Portanto, não sei se ainda vai haver uma orientação quanto
à votação. Por uma questão de consciência, prefiro ficar com o mal menos,
que é o projeto inicial.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) nobre Deputado Djalma Bessa.
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Concedo a palavra ao

O SR. DJALMA BESSA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, iniCialmente quero congratular-me com S. Ex• o ilustre Senador Aderbal Jurema,
pelo excelente trabalho que produziu. Esse extenso relatório constitui autênticas premissas para a conclusão, que está consubstanciada na sua emenda
substitutiva.
É verdade que ontem houve várias observações em torno da Emenda que
S. ex• apresentou, mas todas elas limitadas à letra da Emenda, e não ao seu
espírito. Jã dizia São Paulo que a letra mata e o espírito vivifica. É inteiramente compreensível <!ssas divergêricias, porque hã vârias interpretações em
qualquer texto legal, ainda que do mais alto nível, quando se trata de uma
norma constitucional. Se não houvesse essa dúvida, o Poder Judiciário não
existiria, porque não haveria necessidade de examinar a lei. E o Poder Judiciário tem, na .sua interpretação, um poder tão grande, que jâ se disse, com
uma dose de razão, que a lei já não ê tnãis feita pelo Poder que a elabora, e
sim pelo Poder que a interpreta, pelo Poder que a aplica.
V. Ex•. emérito Relator, teve inteira razão em fazer distinções, discriminações e diferenças, absoluta razão. Ora, não se pode, em absoluto, comparar
um Secretário de Estado, detentor de mandato eletivo, com um Secretário de
Estado que não tem respaldo popular. Essa igualdade jurídica não existe. Todos são iguais perante a lei, mas um cidadão comum não pode chegar e participar dessa reunião, simplesmente porque ele não é Deputado nem Senador.
Há, portanto, uma discriminação a sei feita, porque um Secretário de Estado
titular do mandato eletivo tem o batismo das urnas, ele tem a consagração
popular. É muito diferente daquele Secretário dJ: Estado que não tem um
mandato eletivo, que é um cidadão, e foi nomeado pela simples vontade do
Poder Executivo. Então o que fez o relator? Extinguiu, diferenciou, discriminou, dando a cada um, sua situação jurídica adequada. Mas é casuísmo o que
V. Ex' fez; era casuísmo o que continha na Constituição de 1934; casuísmo foi
o que estava na Constituição de 1946. f: uma das palavras-símbolo, Sr. Presidente, que agrada, choca, faz impacto falar em casuísmo.
V. Ex•, portanto, foi sobremodo feliz no seu parecer e com sua modesta,
caril sua simplicidade, abriu a perspectiva de aperfeiçoamento dC sua proposta, tanto que está sobre a nossa apreciação uma emenda substitutiva feita de
acordo com sugestões de vários colegas de V. Ex• Esta alteração, esta mudança, só está à merec~ aplausos de louvor, porque demonstra o cuidado que
V. Ex• tem em mostrar 'um trabalho, o quanto possível, perfeito. A perfeição,
V. Ex• hã de convir, não haveremos de alcançar.

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Muito obrigado.
O SR. DJALMA BESSA- Eu desejaria fazer agora, porque creio que
no momento da redação não poderei me explicar, duas observações. Uma se-

ria sobre o item 2 da letra '"c", quando V. Ex• se refere ~'Secretário de Estado
quando titular de mandato parlamentar".
V. Ex• sabe que o nosso regime de Governo é presidencialista, não temos
um regime de governo parlamentarista. Então, o mandato parlamentar diz
mais respeito ao regime parlamentarista, que não é o nosso, que é presidencialista. Nossa sugestão seria, invés de mandato parlamentar, mandato eletivo, porque ficaria maiS abrangente. Não que V. E.x' esteja errado e se persistir
a palavra parlamentar vá criar problemas. Em absoluto, não cria. Está perfeitamente entendido o que V. Ex• quer dizer e não é a palavra que vai prejudicar em nada a interpretação da Lei. Mas, para sermos precisos, mais técnicos,
acho que a expressão parlamentar não se ajusta muito ao mandato que exercemos, porque o nosso regime de governo é presidencialista, não ê parlamen~
tarista. Parlamentar, Ex', até certo ponto, num conceito amplo. Se V. Ex• res~
tringe e quer a palavra técnica haverá de admitir que o nosso regime não é
parlamentarista. Somos um regime presidencialista, sentido amplo. Somos
congressistas, e o mandato parlamentar, o nome está dizendo, faz parte do regime parlamentarista.
O SR. PEDRO SIMON - Pelo amor de Deus, Ex•
O SR. DJALMA BESSA -

•

O meu tempo jã acabou, Ex•

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- V. Ex• dispõe de três minutos.
O SR. DJALMA BESSA- Há uma outra observação que eu desejava
fazer. - Não estou só, eminente Senador Pedro Simon. Posso mostrar a V.
Ex•, ilustres constitucionalistas que defendem o ponto de vista que estou defendendo, que a expressão parlamentar diz mais respeito ao regime de governo parlamentarista. Não me aventuraria~ com a minha modéstia. a minha hu~
mildade, a defender esta tese. Tanto assim que V. Ex' não encontra na Cons~
tituiÇão nenhuma referência a mandato parlamentar.
Há uma outra observação que eu desejaria fazer nesses poucos minutos
que me restam. Diz respeito ao item 3 que tem a seguinte redação:
'"Secretário de Estado, presidente, diretor, superintendente de
órgãos da administração pública, direta ou indireta, inclusive de
fundação, e sociedade de economia mista."

Há um decreto-lei sobre administração pública e lã está definido quais
são os órgãos da administração indireta: autarquia, sociedade de economia
mista e empresa pública. Daí eu achar que a expressão, inclusive, sociedade
de economia mista, ela é redundante, porque já está definido sociedade de
economia mista como entidade de administração indireta.
Quanto à fundação, acho·perfeitàmente viável porque hã uma certa dúvida sobre se a fundação é de direito público ou de direito privado, e a inclusão extirparia qualquer dúvida nesse sçntido.
Então, V. Ex• Deputado Aderbal Jurema, elaborou não só um relatório
convincente, justo e correto, como uma emenda substitutiva que expressa
perfeitamente uma síntese do nosso sistema constitucional brasileiro atualizado.
O SR. ADERBAL JUREMA -

Muito obrigado.

•

.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Para discutir concedo a palavra ao Sr. Deputado José Costa.
O SR. JOSÉ COSTA ~__Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o eminente
Senador Aderbal Jurema realmente já entrou para a História do Parlamento
Brasileiro. Não bastasse ter sido ele o Relator da Proposta de Anistia Políti~
ca, da última; não bastasse ter sido ele o Relator da Emenda Constitucional
que prorrogou o mandato dos Prefeitos e Vereadores ...
O SR. ADERBAL JUREMA Dalla.

Não fui eu, foi o Senador Moacyr

O SR. JOSf: COSTA- Perdoe-me V. Ex• pelo exagero. É a ânsia de colocação na História deste Parlamento.
O SR. ADERBAL JUREMA -

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ COSTA -Temos, agora, o eminente Senador como Relator da emenda à Constituição,-Peixoto Cordeiro- porque o Peixoto Filho
iniciOu -e o Peixoto Cordeiro terminou- (risos) propondo a desincompatibilização dos Governadores seis meses antes do pleito, dos Secretários de Estado,. doze meses antes das eleições.
Realmente, Srs. Congressistas, estou tomado de muito medo nesta hora,
porque verifico que, na medida em que o Governo vai·Se conscientií:.ando de
sua inevitável derrota, se as eleições de 1982 forem honestas, forem limpas e
livres, aumentam os casuísmos e casuísmos cada vez mais competentes, inteligentes, com o objetivo de impedir o crescimento das Oposições brasileiras, e
evidentemente impedir a alternância do poder. Receio que nas proximidades

•
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das eleições_ chegue aqui uma emenda à Constituição estabelecendo o sistema
de pesos para a valorização do voto: voto dado pelo Governo, vale dois; voto
da Oposição, vale um. Ou, então, uma emenda à Constituição estabelecendo
que o Partido situacionista terá 2/3 da Câmara dos Deputados e do Senado e
as Oposições ficariam coin 1/3 restante das duas Casas do Congresso. E assim a vitória do Governo estaria assegurada.
O SR. ALDO FAGUNDES- No Paraguai é assim, já há o exemplo.
O SR. JOSÉ COSTA- Já bá precedente. Sr. Presidente e Srs.Congressistas, vejam a que ponto chegamos. A cada pleito, á cada eleição, medidas
casuísticas que deformam a legislação eleitoral, deformam a Constituição, às
vezes, e deformam sobretudo a manifestação da vontade do povo brasileiro,
que sofre uma capitis diminutio desde 1964. O povo realmente é substantitvo
abstrato neste País. Voto contra o substitutívo do eminente Senador Aderbal
Jurema por ser altamente discriminatório, por ser absurdo até na medida em
que, por exemplo, obriga um Governador a desincompatibilizar-se seis meses
antes, ele que pode mais manipular a m2.quina administrativa e obriga o Secretário de Estado a desincompatibilizar-se com nove meses de antecedência
do pleito; que distingue eri.tre Secretário de Estado, titulares ... de mandatos e
Secretários de Estados que não tiveram a SUbida honra de terem à disposição
um mandato eletivo. E, Sr. Presidente, estabelece na alínea "d", por exemplo,
exceções que me parecem até inspiração baiana, não sei, mas que poderia,
evidentemente, essa expressão: "salvo se já titular de um mandato eletivo e
candidato à reeleição" ser substituída por alguns nomes ilustres desta República.
Sei, a manipulação da máquili:a, Sr. Presidi:nte, Srs. Congressistas, continuará contra as Oposições brasileiras, e sei também que ela -é manipulada em
tal nível que, em alguns casos, essa desincompatibilização teria de ser feita um
século antes das eleições, como acontece, por exemplo, com o Ministro Jair
Soares, da Previdência Social. Se as conseqüências da manipulação da máquina da estrutura previdenciária for contada, for considerada, o Ministro só
pode ser candidato a qualquer cargo, neste País, desincompatíbilizando-se
um século antes da realização das eleições.

•

Registro o protesto de V. Ex•
O SR. JOSÉ COSTA- Não tenho a menor dúvida. E o Senador Pedro
Simon que se cuide, no Rio Grande do Sul.

•

..

•

•

O SR. PEDRO SIMON -

Mantenho respeitoso silêncio. (Risos.)

O SR. JOSÉ COSTA - Por conseguinte, eu concluo estas considerações, Sr. Presidente, dizendo que o ideal seria que o Congresso Nacional se
apercebendo do seu papel, considerando as aspirações populares, o que muito dele espera o povo brasileiro.
Quando tivesse oportunidade de vOtã.r as prerrogativas do Congresso
Nacional, o Governo promete ou ampliar, em futuro não muito distante, que
devolva ao Congresso Nacional o poder amplo e efetivo de fiscalizar os atos
do Executivo, porque aí não precisaríamos estar votando emendas tão casuísticas. Aí não importaria ciue o Governador fosse candidato à reeleição, que o
Presidente da República fosse candidato à reeleição, que o Prefeito fosse candidato à reeleição, porque as Assembléias Legislativas, as Câmaras Municipais e o Congresso Nacional teriam o instrumental necessário pata fiscalizar
os atos do Executivo e punir o abuso do poder, o desvio de autoridade.
Espero que isto aconteça num futuro próximo. Mas como estou falando
de coisas futuras, quero dar o meu votO- a-coisa-s ConCretas do presente, votando contrariamente ao substitutivo do eminente Senador Aderbal Jurema.
Ainda que constrangido, votando favoravelmente à emenda constitucional
Peixoto Cordeiro.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Para discutir, concedo a
palavra ao último orador inscrito, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o nobre
companheiro, último orador do PDS, disse que a Oposição está muito preocupada, ultimamente, com a palavra casuísmo. Na verdade, vamos fazer uma
análise, uma análise fria, -uma análise real dessa emenda que temos diante de
nós. O doloroso, ao analisarmos uma emenda como esta, é que ela está sendo
votada pelo Congresso Nacional, ela está sendo votada pelos Parlamentares
que têm a responsabilidade de fazer uma lei, bsucando o bem comum, que
têm a responsabilidade de legislar, olhando para o conjunto da sociedade.
Quando foi o ~·pacote de abril", quando foi uma legislação como a Emenda
n9 1, promulgada por uma Junta Militar, a gente faz uma série de críticas, as
mais radicais, mas sempre se argumenta que não veio do Congresso Nacional, que não brotou de dentro da Casa do Congresso Nacional. Mas agora, a
gente está diante de urna emenda- volto a repetir o aparte que dei ao Senador José Richa. O problema não é-Oa:Oposíção, porque para nós, da Oposição- vamos deixar claro- a máquina governamental vai ser usada contra
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nós, quer o Ministro fique um ano, quer o Ministro fique 6 meses, o seu substituto fará o mesmo tipo de trabalho; quer o Secretário de Estado.fique 9 meses, quer ele fique 6 meses, ele ou o seu substituto fará o mesmo tipo de trabalho. Esse projeto tem uma origem, é uma origem interna no Partido Oficial.
onde a máquina é usada por alguns em proveito deles, como futuros candidatos. Então. reparem nesse projeto. Por que, por exemplo, o Ministro de Estado e o governador são 6 meses'? O Senador José Richa faria uma pergunta e
ficou na interrogação e numa dúvida muito grande. Diz o Senador José Rícha: "mas um Ministro de Estado tem muito mais poder do que um Secretário." O que é um Secretário, se não um pedinte que vem para Brasília, praticamente todos os meses e que se senta horas, muitas vezes, no gabinete do
Ministro, à espera de ser recebido, para que possa receber algumas verbas
para aplicar no seu Estado.
Um Ministro tem-infinitamente nluito mais poderes que um Secretário.
No entanto, o Ministro, a desincornpatibilização é de 6 meses, o Secretário é
de 9 meses. Por que isto? Porque sabemos que é muito raro, é raríssimo~ que
um MiniStro vá deixar ôe -ser MiniStro para se candidatar a Deputado Federal. O Ministro deixa de ser Ministro para ser candidato a Governador para
ser candidato a Senador, para ser candidato a qualquer coisa, menos a Deputado. O concorrente do Deputado, o seu concorrente imediato, é o Secretário
de Estado, é o diretor da sociedade de economia mista, é o diretor da autar~
quia, é o reitor da univerSidade, diretor de uma determinada fundação. Então, a emenda, nós a repelimos, no sentido do casuísmo com que ela se apre~
senta. Pelo menos, o autor da emenda original apresentou um ano para todo
mundo. Se um ano é poucO, se o Relator tivesse vindo e dito: olha, um ano é
demais, tem de ser 6 meses. Agora, se o Relator tivesse de adotar o sentido da
busca do bem comum, qual é a máquina que ser aplicada mais? Qual a máquina que pode corromper mais? Qual é a máquina que pode ser mais desvia~
da e trazer mais malefícios à bolsa do eleitorado numa eleição democrática?
O _Governador mais do que o Secretário, mas como do governador vai ser 6
meses e o Secretário que é demissível ad nutum. que ele demite a hora que ele
bem entende, são 9 meses. Qual é o argumento? Será que alguém aqui é ingê~
nuo, que não entende que raramente um Governador vai renunciar a um
mandato de Governador -para ser candidato a Deputado? Ele é candidato a
Senador ou candidato a qualquer coisa. O Relator que me perdoe, mas os Deputados do PDS não estão vendo no Governador o seu concorrente, estão
vendo o seu concorrente no Secretário, nos diretores de autarquias e socieda·
de de economia mista. MaS qual é_ o valor, qual é o argumento de ordem lógica, de ordem ética que vai nos apresentar a votar uma emenda que diz que o
governador, 6 meses, o seu Secretário, demissível ad nutum, 9 meses. Mas
como vamos votar isto? E o nobre colega de representação diz que a Opo~
sição fala em casuísmo. Mas isso não é um casuísmo, não é um casuísmo que
choca a realidade, verificarmos essa realidade. Por quê? Qual é o argumento?
Onde vamos encontrar o fundamento para que dois Secretãrios, um porque é
Deputado, o outro porque não é Deputado, o que é Deputado, 6 meses, o outro, 9 meses. Isto é uma legislação que a opinião pública vai olhar para nós e
vai ficar chocada, porque é uma legislação em causa própria, se não nossa, de
comapnheiros nossos, de colegas nossos, de futuros interesses nossos. Estamos votando por uma lei de absurdo. Os dois são Secretários de Êstado, os
dois desempenham a mesma missão, os dois têm as mesmas atribuições, têm
as mesmas responsabilidades, os dois têm a mesma máquina que podem ou
não manipular. Não, mas um ê Deputado! Até parece que é título hierãrquico, que se voltou aos direitos adquiridos. Que ser Deputado é uma casta. É
Deputado? É, ele tem mais vantagens do que aquele que não é Deputado. Ele
já concorreu, ele já elegeu, ele já tem pr~tígio, ele já tem nome, ele já tem
bandeira, ele já tem tradição. ele leva uma série enorme de vantagens, o Secretário de Estado que é Deputado tem uma série de vantagens sobre aquele Secretário de Estado que não é Deputado e que vai_ se aventurar pela primeira
vez. No entanto, aquele que já é Deputado, que já concorreu, que já se elegeu,
que já é um nome conhecido, que já é um nome badalado, ciue tem o reforço
da urna popular. Pois esse pode ficar 6 meses, o outro tem que sair 9 ineses. O
mesmo cargo, a mesma função, e nós com a maior tranqüilidade, com a
maior frieza, nós Parlamentares, vamos dizer: não, nós somos superiores, nós
somos Deputados, Deputados 9 meses, não Deputado 6 meses. Pelo amor de
Deus. onde nós estamos?
Então me par~ce que o mal deste projeto está em que ele não fez o que
deveria ter feito. A emenda é correta. Um ano_ é demaiS? Um ano é demais.
Devem ser 6 meses? Devem ser 6 meses. Devem ser 10 meses? Devem ser 10
meses. Agora, deve ter um prazo diferente? Deve ter um prazo diferente. Mas
que me perdoe o Relato_r, se deve ser um prazo diferente, parece-me que o
prazo deve ser proporcional à máquina que ele tem na -mão, aos poderes que
ele tem na mão. à força que ele tem na mão. Agora, dar prazos diferentes para
quem tem m8.is poder, quem tem mais força. Vejam o espírito da lei: "a inele-
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gibilidade de titular efetivo ou interirió riO cargo -ou função, cujo exercício
possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade
das eleições" ...
Quem pode fazer mais istO: o Governador ou o Secretário? Parece-me
que é o Governador. h evidente que é o Governador. Ele pode admitir um secretário na hora que ele bem entende. Agora, Governador 9 meses; Secretãrio
6 meses. Mas o Secretário é Deputado. Bom, aí são 9 meses. Secretário vem
chorando, pedindo, por amor de Deus, ao Ministro meia dúzia de verbas. Secretário 9 meses. Ministro 6 meses. Secretário renuncia e não pode voltar. Ministro pode voltar.
Reparem como esse projeto é feito num casuísmo só. Quem o fez, o fez
baseado num fato original. Esse projeto- e repito o que disse ao Senador José Richa - não tem nada que ver com a Oposição. A nós ele não interessa,
mas interessaria o projeto na busca do bem comum, na busca da seriedade do
pleito, na busca de qUe a máquina político-administrativa não fosse usada a
serviço desse ou daquele candidato. Mas nós já estamos acostumados e sabemos que não vai ser diferente. Que sejam esses os cidadãos ou sejam substituídos por outros que eles entrarão no lugar deles, com relação à Oposição, a
máquina vai ser usada da mesma maneira.
Os ilustres Parlamentares do PDS sabem que ela vai ser usada. O problema deles é que ela seja usada contra a Oposição, mas que o deteritor da máquina não a use em prOveito próprio, use-a a favor do Partido. Essas decisões
são compreensíveis.
Eu afirmo o que o Sena:d_or José Richa levantava com uma interrogação
correta, no seu raciocínio lógico, de quem busca o bem comum, ele não pode
entender.
O que se quer aqui, o que se deseja acpi é tirar da disputa ou pelo menos
facilitar a disputa daqueles cargos que são os concorrentes dos atuais Deputados.
Vimos o resultado das últimas eleições. Quantos ,arlamentares não volta.Tam e antes de voltarem lia~se nos jornais os disc·.. 1SOS deles na tribuna do
Congresso'? Lã no meu Estado, na tribuna da Assemblêia Legislativa, Parla~
mentares da antiga ARENA foram para a tribuna denunciar o escândalo que
os Secretários de Estado fizeram, usando a mãquina, para se elegerem.
Sr. Presidente, acho que este projeto, como está- que me perdõe oRe·
lator- é de uma grande infelicidade, para que esta Casa possa aprová-lo,
como ele está, porque vai ficar registrado que votalnos um projeto em nosso
interesse. É parlamentar, é parlamentar. Pode ser parente, agora poderá ser
candidato, porque queremos resolver o problema dos suplentes que estão na
Casa, porque ·queremos resolver à pi'oblema. dos futuros candidatos a Parla~
mentares, cujo pai ê: GOvernador, cujo irmão é ÇioVernador, queremOs resolver este tipo de caso. !! esta a fórmula pela qual devemos legislar?
Preocupa~nos, Sr. Presidente, é que neste projeto, que a rigor não teria
maior significado, vem esse tipo de casuísmo. O que a Oposição pode imagi~
nar que virá na reforma eleitoral, que traçará, aí, não as normas personalistas
dos Deputados que vêem a concorrência nos detentores de cargos públicos,
mas_o interesse conjunto do Partido, no sentido de esmagar as Oposições? Senum projeto dessa natureza, que era um projeto Simples, singelo - 1 ano que poderia ser alterado no sentido de não l ano, mas meio ano, se dá mar~
gem a esse tipo de casuísmo, o que podemos esperar dos projetes que virão
dos laboratórios governamentais, com relação à sublegenda, com relação a
voto vinculado, com relação à proibição de coligações, com relação, enfim, a
tudo aquilo que será a legislação eleitoral, que está por vir? E que sabemos,
também, que ainda não veio porque o PDS, com sua Comissão e com o Sena~
dor Sarney percorrendo o Brasil inteirO, ainda não chegou a denominadores
comuns, naquilo que é bom para todo o Brasil. O PDS está buscando fórmu~
las que somem para todo o Partido.
Agora, o que me preocupa é que se neste projeto, da singeleza que tinha
na sua originalidade, o nosso ilustre Relator conseguiu esmiuçá-lo, no sentido
de que os diversos retratos aqui estejam atendidos, o que acontecerá com o
projeto da reforma eleitoral? ~ a pergunta que deixo no ar.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) passa-se à votação do projeto.

Encerrada a discussão,

O SR. JOÃO UNHARES- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) ordem, ao nobre Deputado João Linhares.
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Concedo a palavra, pela

O SR. JOÃO UNHARES- Sr. Presidente, tenho dois pedidos de destaque. O primeiro é para a rejeição do item 2 da letra c, da emenda substituti~
va. O segundo é para a rejeição da expressão ~·salvo se jã titular de mandato
elctivo e candidato a reeleição", na letra d do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Solicito ao nobre Deputado João Unhares que encaminhe à Mesa a solicitação que fez.

..

O SR .... - O Senador Affonso Camargo, pela Liderança do Partido no
Senado, informa que com relação ao item d já foi apresentado o pedido de
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Sobre a mesa, requerimento de destaque que levaremos ao conhecimento do Plenário.
Do Senador Affonso Camargo:
De acordo com as normas regimentais, requeiro destaque para
a supressão da frase .. salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição", no final do texto do item d, da emenda substituti~
va do Relator.
Do Senador Gastão Matler:
'"'Inclua-se na alínea c, do item primeiro, o cargo de ViceGovernador".

•

Ainda do Senador Gastão MUller:
.. lnclua~se, no item terceiro da alínea c, a expressão "Prefeitos
nomeados';.
E do Deputado João Unhares:
.. Destaque para a rejeição do item 2 da letra c da emenda substitutiva.
Srs. Membros da Coinissão, todos os pedidos de destaque modificam,
fundamentalmente, o substitutivo apresentado pelo Relator. Diante disto, a
Mesa deixa de recebê-los por estarem prejudicados por decisão anterior.
Em votação o substitutivo, de autoria do Senador Aderbal Jurema.
O SR. JOSÉ RICHA -

Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) nobre Senador José Richa, pela ordem.

Concedo a palavra ao

O SR. JOSI! RICHA - Sr. Presidente, V. Ex• está anunciando a votação do substitutivo do Relator. Pergunto a V. Ex'": rejeitado o substitutivo,
fica automaticamente aprovada a emenda original?
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) -Não, porque temos mais
três emendas.
O SR. JOSI! RICHA também as emendas?

Posteriormente, serão colocadas em votação

•

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Sim. Uma a uma.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) ordem, ao nobre Senador Pedro Simon.

Concedo a palavra, pela

O SR. PEDRO SIMON- A decisão que tomamos é que só seriam apreciadas as emendas e o substitutivo do Relator. E não poderiam ser apresentadas novas emendas que não tivessem respaldo de um terço. Esta foi a decisão
que tomamos.
Agora, o Deputado João Unhares pede, dentro do substitutivo do Relator, o destaque para votar contra um dos seus itens. Não entendo porque ele
não possa ser apreciado.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Respondendo à questão de
ordem do nobre Senador Pedro Simon. t porque apenas dei a palavra .. destaque", mas, na verdade, ele apresentou uma emenda supressiva ao substitutivo.
Então, neste caso, não há amparo regimental para o acolhimento ao destaque.
Aqueles que votaram ...
O SR. JOÃO UNHARES (PP- SC.)- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Concedo a· palavra, para
encaminhar a votação, ao nobre Deputado João Linhares. S. Ex• dispõe de 5
minutos.
O SR. JOÃO UNHARES (PP- SC. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, desde ontem discutimos a matéria e quase todos opusemos restrições ao brilhante parecer do Senador Aderbal Jurema. Entretanto, a Comissão estã reunida para decidir
sobre as emendas apresentadas originalmente ou sobre a emenda substitutiva.
Quero me permitír divergir em parte das colocações feitas pelos ilustres Sena~
dores José Richa e Pedro Simon, no que diz respeito ao mérito às emendas
que hoje apreciamos e também sobre a história das ineligibilidades e descompatibilizaçõe.s pela legislação que possuímos e que vigorou em épocas, como

.

-

•
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disse o Sr. Senador José Richa, de plena democracia, tendo como seu maestro
principal aquele que se tornou o paradigma de democrata e um exemplo para
todos nós, o eminente e falecido Presidente Juscelino Kubitschek. Consultando a Constituição de 1946, ou melhor dizendo, sobre a injustiça ou não de fixarmos para o Governador 6 meses, para o Secretário 9 meses, e outros prazos diversos, de acordo com mandos e funções que possam influenciar no
processo eleitoral, tenho a impressão de que as emendas do nobre Deputado
Albérico Cordeiro e do nobre Deputado Peixoto Filho trazem a mesma marca da injustiça, porque, no momento-em C]_ue nivela a todos por um prazo de
12 meses, estaremos colocando, sob o campo da influência, o lançador de tributos municipais ou estaduais na mesma situação de igualdade com um secretário de Estado, com o Ministro da Fazenda, com o presidente de uma empresa pública. Enfim, por alguém que tem um poderio muito maior do que
um pobre lançador de tributos municipais. Mas não vai só aí. O espírito que
estamos combatendo hoje foi o mesmo da Contituição de 1946. Eu também
sou contra casuísmos, totalmente contra casuísmos. Quero, aqui, deixar bem
claro. Mas estamos reunidos para apreciar a matéria. Não podemos, sob a
alegação de que, aqui, existe algum casuísmo - e sou_ contrário a dois deles
-com todo respeito ao eminente Relator. E isto, ontem, S. Ex• disse, pela
imoralidade que neles próprios contém c que não está de acordo com a formação e nem o desempenho parlamentar do nobre Senador Aderbal Jurema,
pois até contraria uma afirmação que S. Ex• fez no corpo do seu voto, quando diz que aqueles que apresentaram as emendas, não o fizeram levados por
motivos de razão pessoal, porque nunca, jamais, pensaram em termos estritamente pessoais. E na medida em que o eminente Senador excepciona, no prazo de desencornpatibilização, ·o Secretário de Estado e aquele detentor de
mandato eletivo e também derroga, parcialmente, aquele princípio basilar da
Constituição, de que parentes até 39 grau, por sangUinidade ou afinidade do
Governador, Prefeito ou Vice-Prefeito, não podem ser candidatos, mas quando, novamente, os detentores de mandatos eletivos poderão sê-lo, realmente
derruba por terra a frase que é lapidar de V. Ex•, em que isentaria o Poder Legislativo de qualquer legislação. Esta não ê nem casuística, esta é pessoalista.
Concluindo, a Constituição de 1946, e muitas legislações de 55 e de 62
cometiam até um casuísmo abominável, também. Determinadas autoridades,
Secretários de Estados, Ministros, presidentes de empresas d~ economia mis~
ta, para se candidatarem a Deputado. Federal e a Deputado Estadual teriam
seis meses de desencornpatibilização, mas quando era para se candatar a Senador, teriam apenas três meses. Também é uma injustiça, um casuísmo. Mas
está na Carta de 1946. Como na legislação esparsa sobre inelegibilidade de 62,
de 55, de 67, e assim por diante. Então, na medida em que se insere na Constituição esse casuísmo é lamentavelmente a tradição do Direito brasileiro no
campo político. Se formos pesquisar a vida partidária, iremos encontrar casuísmos que atende a municípios. Então, o Partido Popular deixa reiterada,
aqui, sua posição contrária a qUalquer casuísmo. Mesmo nesta hora, em que
não inovamos em determinadas normas e disciplinas e nem em certas referências, e também porque a emenda do eminente Deputado Albérico Cordeiro e
do nobre colega, o Deputado Peixoto Filho, ao nivelarem um ano para prazo
de desencompatibilização, para todos os níveis- o federal, estadual e municipal -também se aprovássemos estaríamos consagrando uma injustiça, nós
na Câmara, e acredito também no Senado, votaremos faVoravelmente ao
substitutivo com a restrição ...
O SR. RELATOR- Com muitas restrições ...
O Sr. JOÃO UNHARES- Evidentemente. Se formos restringir tudo,
teremos que anular todo o trabalho, a partir da coleta de assinaturas que foi
de apoiamento e não de aprovação. Enfim, há alguma coisa boa no substitutiVo de V. Ex•, e no momento de sobre ela falar, o Plenário será o lugar mais
apropriado ...
O SR. RELATOR- Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. JOÃO UNHARES - Para salvar esse pouco que V. Ex• certamente teve a permissão de fazê-lo, se pudéssemos, teríamos comprovado, na
emenda substitutivo, toda a sensibilidade política e toda a formação democrática de V. Ex• Enfim, aprovaremos o substitutivo, mas repelimos energicamente- aí V. Ex• haverá de respeitar esta repulsa e espero que não a receba
como ofensa ao seu trabalho e nem à formação de V. Ex•- o item 2, da letra
..c" que, realmente, como disse o Sr. Senador Pedro Simon, vai nos expor à
crítica e à contundência de uma condenação que estamos, efetivamente, legislando em causa própria. Talvez para nenhum de nós, aqui, mas para cerca de
50 Parlamentares. E a outra de que não existe nenhum mal em que quem já é
Deputado possa disputar sua reeleição ao lado do seu irmão, do seu pai, do
seu tio ou do seu cunhadoque exerça o governo ou o cargo de prefeito ou
Vice-Prefeito ou até da Presidência d-a República. É esta a posição do Partido
Popular. E lamento que a Presidência tenha rejeitado os requerimentos de
destaque que, datíssima vênia, não é emenda. É um requerimento de desta-
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que. O Regimento não trata, igualmente, dos dois procedimentos. Mas com a
decisão de V. Ex•. não posso recorrer nem ao Plenário. Eu me conformo com
ela, mas faço questão de que em ata seja constado, para que figure na publicação do avulso que vai orientar a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Concedo a palavra, para
encaminhar a votação, ao nobre Deputado Peixoto Filho.
O SR. PEIXOTO FILHO - Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador. (Fora do microfone.)- Inaudível... nobre Deputado Albérico
Cordeiro.
De maneira que sou favorável, votando politicamente, votando no interesse mesmo da classe política. h preferível 6 meses ou 9 meses, do que nada.
Porque se o Partido majoritário decidir pela aprovação do substitutívo como
está, ele será aprovado e a decepção será maior. Quero loUvar, na oportunidade, o auto-espírito público, o auto-espírito compreensível, fraterno do Senador Aderbal J urema, que ouviu calado três horas de debate, mais de duas
mil sugestões, inclusive algumas espíritas, porque S. Ex• adivinhou que queriam apresentar sugestões e dizia: .. pode dizer, que eu vou resolver". E S. Ex•
foi para casa, incorporou ao seu substitutivo a primeira sugestão que eu apresentei, da inclusão das fundações e das sociedades de economia mista. Só a segunda é que S. Ex• não conseguiu suprimir, aquela que se relaciona com o
voto também do meu ilustre colega João Unhares, esta exceção: .. salvo se jâ
titulado ao mandato éleito e candidato à reeleição".
Há casos concretos na vida política nacional. Em Minas Gerais, por
exemplo, Sr. Israel Pinheiro, reeleito, quando Governador, seu filho foi o Deputado mais votado do Estado de Minas Gerais. E há outros por aí afora. Na
Bahia, terra do ilustre Deputado Djalma Bessa, Líder do PDS, também há
fato consumado.
De maneira que meu voto é favorável ao substitutivo, ressalvada a supressão da parte in fine da letra "d" do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Estã em votação a proposta.
O SR. AFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Affonso Camargo para encaminhar.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, apenas para confirmar a posição, já definida pelo Deputado João Linhares, de nosso Partido, e
dizer que vamos votar com restrições, inclusive de dois pontos já definidos
por S. Ex•. Vamos fazer requerimento de destaque para supressão, por ocasião da votação em Plenário desses dois pontos.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSJAS LEITE - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Josias Leite.
O SR. JOSIAS LEITE- Sr. Presidente, no final dos debates, queria reafirmar as palavras que ontem pronunciei no plenârio, quero informar à Co~
missão que o substutivo do nobre Senador Aderbal Jurema atende, na hipótese presente, à média da opinião dos Parlamentares do Congresso Nacional.
Não sou de concordar com a afirmação dos nobres Senadores José Ri~
cha e Pedro Simon, de que o substitutivo Aderbal Jurema nega o princípio de
isonomia. Não, em absoluto. Um Secretário de Estado que não é Deputado,
que não é Senador, que não é igual a um que não tem mandato popular.
Não há igualdade jurídica, a não ser no que diz respeito à nomeação,
pelo mesmo Governador, de dois ou três auxiliares. Mas não hã uma igualdade de fato, porque o Deputado ou Senador tem o respaldo do mandato popular. Ele já foi levado pelo voto popular, ele não vai usar a máquina administrativa para se eleger. Então esta é a questão. O substitutivo Aderbai Jurema
não fere o princípio de ísonomia, por isto o PDS, na Câmara dos DePutados,
é favorável a ele.
Este o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo)- Em votação o substitutivo .
Vamos proceder à chamada nominal dos Srs. Membros da Comissão,
iniciando pelos Srs. Senadores. Os que votarem a favor do substitutivo, votarão sim.
Senador Aderbal Jurema - Sim
Senador Almir Pinto - Sim
Senador Bernardino Vianna - Sim
Senador Jorge Kalume- Sim
Senador Lenoir Vargas - Sim
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Senador João lucio - Sim
Senador Pedro Simon - Sim
Senador Franco Montoro - Sim
Senador José Richa - Não
Senador Gastão Muller - Sim
Senador Affonso Camargo - Sim, com restrições.
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Inocêncio Oliveira - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Josué Leite - Sim
Jorge Arbage - Sim
Djalma Bessa - Sim
José Costa - Não

Agosto de 1981

Deputado Aldo Fagundes - Não
Deputado Peixoto Filho -Sim, com restrições apontadas na letra .. d".
DEPUTADO JOÃO UNHARES -Sim, nos termos do encaminhamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Santillo.) - Votaram 20 dos Srs.
Membros da Comissão Mista: 16 votaram Sim e 4 Não.
Está aprovado o substitutivo.
Gostaria de solicitar aos Srs. Membros que não saíssem antes de assinarem o substitutivo.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião.
Está encerrada.
(Levanta-se a Reunião às 19 horas e 15 minutos.)
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A) SERVIÇO OE COMISSÕES PERMANENTEs
Chefe: Daniel Reis de Souza
local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Niio Coelho
Telefone: 211-4141- Ramais 3490 c 3491
COMISSÃO DE AGRICUlTURA- (CA)
(7 membros)

..

COMPOSIÇÃO
Presidente: leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho
Titulares

I. Dinartc Mariz

2. Martins Filho
3. João Calmon
4. João lúcio

2. louriva[ Baptista
3. Josê Caixeta

•

Titulares

I. Evclãsio Vieira

Suplentes

PDS
I. José Lins
2. Eunice Michilcs
3. Gabriel Hermes
4. Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Bcnevides

I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. AloysioChavcs
PMDB
I. Marcos Freire
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Suplentes

PDS
I. Bernardino Viana
2. José Lins
3. Arno Damiani
4. Milton Cabral
5. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta

I. Roberto Saturnino

L Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

2. Pedro Simon

I.
2.
3.
4.

lomantoJúnior
Gabriel Hermes
Vicente Vuolo
Benedito Canelas

PMDB
L Marcos Freírc
2. TcotônlfVilela

3. José Richa

PP
I. José Fragelli
2. Alberto Silva

I. Mendes Canale

l. Affonso CamargO

Assistente: Francisco Guilherme Thces Ribeiro -

Ramal 3495

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

(DF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTÚRA - (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente; Lourival Baptista
Vicc-Presidente: Mauro Benevidcs
Titulares
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Lourival Baptista
Bernardino Viana
Moacyr Dalla
José Caixeta
Martins Filho
Murilo Badaró

I. Lázaro Barboza
. 2. Mauro Bencvidcs
3. Adalberto Sena

Presidente: Adcrbal Jurcma
Vice-Prcsidcnte; Gastão Müllcr

Suplentes
1.
2.
3.
4.

luiz Cavalcante
Almir Pinto
AdcrbaiJurcma
Josélins

PMDB
I. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

r~
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Titulares

Suplentes

PDS
l.
2.
3.
4.
5.

AdcrbaiJurcma
João Calmon
Eunice Michiles
Tarso Outra
JoséSarncy

l. Adalberto Sena
2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

I. Lomanto Júnior

2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
PP

I. Alberto Silva

Titulares

Benedito Canelas
João Calmon
Almir Pinto
Martins Filho
Adcrbal Jurcma

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

(CAR)

Presidente:. Alberto Silva
Vice-Pres.idente: José Lins
Titulares

I.
2.
3.
4.
5.

Aloysio Chaves
Hugo Ramos
LcnoirVargas
M urilo Badarô
Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
1.
2.
3.
4.
5.

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Coota
-Anexo das Comissões- Ramal4315
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Suplentes

PDS

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga --Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões -'Ramal 3378
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGION-AIS (7 membros)

Presidente: José Richa
Vicc-Presidente: luiz Cavalcante

I. TancrcdoNeves
2. José Fragelli

PP
I. Mendes Canale

COMPOSIÇÃO

PP

PMDB
l. Agcnor Maria

L leite Chaves
2. José Richa

COMPOSIÇÃO

PMDB

Suplentes

(CE)

Presidente: A!oysio Chaves
1~-Vicc-Prcsidente: Nelson Carneiro
2Y-Vice-Presidcntc: LcnQir Vargas

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. leite Chaves
5. Orestes Quércia

POS
I. BeneditoCanclas

COMISSÃO DE ECONOMIA (II membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 rr ·•bras)

Diretor: Antõnio Carlos de Nogueira
local: Edificio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 211-4141 - Ramais 3487, 3488 c 3489

3671

Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

Líder

1~>-Secretário

18

I. Mendes Canale

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3024.

I. Saldanha Dcrzi
2. Luiz Fernando Freire

I. Affonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras., às 10:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3168

PP
l. Gastão Mílller

I. Evclãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre
- Anexo das Comissões ...... Ramal 3546

Cos~

3672
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COMISSÃO OE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM)
(17 membros)

COMPOSEÇÃO

L Raimundo Parente
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Fi!ho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. AlmirPinto
L Mauro Benevides
.~. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotônio Vilela
4. Franco Montoro
L Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canak

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

Suplentes
PDS
L Josê: Guíomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
S. José_Lins

Titulares
I.
2.
3,
4.

5.
6.
7.
8.
9
PMDB
L Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

PP
L Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às 10;00 horas
Local Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323
COMISSÃO DE LEGtSLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

!.
2.
3.
4.
5.

Almir Pinto
Lomanto Júnior
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Arno Damiani
Moacyr Dalla
Raimundo Parente
Vicente Vuolo

José Richa
Orestes Quércia
Evandro Carreira
Lãzaro Barbola
Agenor M;ria

I. Gastão MUller
2. Affonso C amargo
3. MendesCana!e

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Michiles
Gabriel Hermes

I. Franco Montoro
2.· Humberto Lucena
3. IJaison Barrctn

PMDB
L Agenor Maria
2, Nelson Carneiro

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às ll :00 horas
Loca!: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anel(o das Comissões - Ramal 3339

Milton Cabral
Luiz Cavalcante
José Uns
Almir Pinto

J. Henrique Santillo
2. T eotônio Vilela

L Affonso Camargo

l. Henrique Santillo
2. Jaison Barreto
PP
I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

1. Saldanha Den:i

Titulares
I. JoãoCalmon
2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

PMDB
L Roberto Saturnino

I. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi

PP
l. Mendes Canale

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: SaEa da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3121

.

PMDB
I. Adalberto Sena

PP
1. Gastão Müller

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões·. Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissàes - Ramal 3"020

•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Pres:idente: José Fragelli
Titulares
I.
2.
3,
4.

Dinarte Mariz
Luiz Cavalcante
José Guiomard
M urilo Badaró

L Mauro Benevides
2. Agenor Maria

I. José Fragelli

Luiz Viana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloy$io Chaves
José Sarney
Lourival Baptista

L Paulo Brossard

2. Nelson Carneiro
3. José Richa
4. Mauro Benevides
5. Marcos Freire

l.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Louriva! Baptista
Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
1- LelteChaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

·-

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

PP
I. Gastão Mllller

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
\. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Fudan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

PMDB
l. Orestes Quércia

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

Presidente: Luiz Viana
19-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29- Vice-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às f 1:00 horas
Local~ Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- A nexo das Comissões - Ramal 3020

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE)
(IS membros)

PP
1. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
~euniões:: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

Suplentes
PDS
!. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
1. Evandro Carreira

tCME)

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabríel Hei-mes
3. Martins Filho

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damiani

(CR)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela

1.
2.
3.
4.

Lomanto Júnior
Almir Pinto
JoséGuiomard
Lourival Baptistu

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

PMDB
J. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

I.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
l. Arno Damiani
2, Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Prcsidente:: Almir Pinto
Titulares

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

PP
l. Luiz Fernando Freire

1. José Fragelli

•

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

(CLS)

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4.
5.

PP
l. Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivas Ferro Co$ta- Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da ComissãO. na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badaró
5. José Caixeta

Ass'1stente-. Francisco Gonçalves Pereira - Rama! 3496
Reuniões:- Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3122'

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

l. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidente: F"ranco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Agosto de 1981
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I, Gastão M üller

Suplentes
PDS
l. Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guíomard

•

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
L Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
...:.. Anexo das Comissões - Ramal 3121

.-
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B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211.J.C07

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUN!CAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

l. Evandro Carreira

l. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO

Assistentes: Helena lsnard Accauhy- 211·3510
Mauro Lopes de Sà - 211·3509
Clayton Zanlorenci - 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio -211-3503

PP
Presidente: Vicente Vuolo
Vice·Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

1. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes
PDS

1. VicenteV~
2. Benedito Ferreiia

Assistente:: Man=elino dos Santos Camello -

1. Lomanto Júnior
2. Luiz-Cavalcante
J. Amaral Peixoto

J. Al~oChave:s
4. Milton Cabral

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale,.andre Costa
-

Anexo das Comissões- Ramal 3130

C) SERVIÇO DE COMISS0ES ESPECIAIS EDE
INQUERITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz ~Ramal J511
Assistentes: Haroldo Perdra Fernandes- Ramal 3_512
Elizabeth GH Barbosa Vianna - R.anW 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal JS08

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BI~NIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

•

Horas

•

GUILHERME

!0:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SÉRGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

LI?.DA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÁUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3l30

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13121

FÁTIMA

ASSISTENTE

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador N Ho Coelho
Ramal3256

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

11:00

CRE

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13121

09:00

09:3{)

10:00

L~DA

GONÇALVES

Sala da Comissão, na Ala

..

•

Senador Nilo Coelho
Ramal3254

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LEI LA

MARCELINO

LUIZ
CLÁUDIO

S~RGIO

GUILHERME

.

-

O PODER LEGISLATIVO
E A CRIAÇÃO DOS
CURSOS JURIDICOS
Obra comemorativa do Sesquicentenário
da Lei de 11 de agosto de 1827, que criou os Cursos jurídicos de São Paulo e Olinda.
Precedentes históricos, debates da Assembléia Constituinte de 1823, Decreto de 1825 com
os Estatutos do Visconde da Cachoeira, completa
tramitação legislativa da Lei de 11-8-1827, com a
íntegra dos debates da Assembléia Geral Legislativa (1826-1827), sanção imperial e inauguração dos
Cursos de São Paulo e Olinda.

•

•

índices onomástico e temático
410 páginas

•

PREÇO: Cr$ 70,00
Pedidos pelo reembolso postal à
SUBSECRETARIA DE EDIÇOEs ltcNICAS DO SENADO FEDERAL
(Anexo I) - Brasllia - DF- 70160

•

•
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Seção 11
ANO XXXVI- N• 091

QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1981

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 127• SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO DE 1981

1.1- ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República
- N's 185 e 187/81 (n's 321 e 323/81, na origem), de agradecimento
de comunicação.
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescéizda:

- N' 186/81 (n' 322/81, na origem), relativa à escolha do Doutor
José Néri da Silveira, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Leitão
de Abreu.

•

•

•

- N9 277/81, de autoria do Sr. Itamar Franco, solicitando a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 280/80.
- N9 278/81, de autoria do Sr. Senador Luiz Viana, solicitando informações ao Poder Executivo para melhor esclarecimento do Projeto de
Lei do Senado n' 178/81. Deferido.
- N 9 279/81, de autoria do Sr. Senador Aderbal Jurema, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do Dr. Djalma
de Oliveira publicada no Diário de Pernambuco em 17 de agosto do corrente.
1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR ALM/R PINTO - Exito da campanha de vacinação,
realizada pelo Ministério da Saúde, contra a poliomielite. Regras para o
financiamento de custeio agrícola.

1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas da União
- N9 262/SP/81, encaminhando o quadro resumo das sanções aplicadas no periodo de 14 de abril a 9 de junho de 1981, bem como a discriminação dos recursos providos no mesmo período por aquela Corte de
Contas.

SENADOR ALBERTO SILVA- Posicionamento de S. Ex• com
respeito a venda do estabelecimento FRIPISA- Frigoríficos Industriais
do Piauí S.A., tendo em vista noticiário da Imprensa sobre o assunto.

1.2.3 - Oficios do Sr. J9...Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- Pr~ieto de Lei da Câmara n' 72/81 (n' 4.884/81, na origem), que
dispõe sobre isenr;ão da multa prevista no art. 8P da Lei n" 4.737, de 15 de julho de /965- Código Eleitoral, estabelece crithios para distribuição dos recursos do fundo partidário referentes aos exercícios de 1979 e 1980, e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n" 16/81 (ii" 96/81. na Câmara dos
Deputados), que aprova o- texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição
Marinha por Alijamento de Resíduos e outras matérias, concluída em Londres, a 29 de dezembro de /972.

SENADOR HELVIDIO NUNES-Considerações soore o assunto
objeto do discurso do Sr. Alberto Silva, proferido na presente sessão.

1.2.4 - Leitura de proje~os
-Projeto de Lei do Senado n' 216/81, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que determina o ressarcimento das despesas efetuadas pelo
ferroviáriO designado para prestar serviços fora do estabelecimento.
- Projeto de Lei do Senado n' 217/81, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que permite a sindicalização dos empregados de sociedades
de economia mista e de instituições educacionais de qualquer natureza
vinculadas ao Poder Público.
-Projeto de Lei do Senado n9 218/81, de autoria do Sr. Senador
Helvídio Nunes, que limita a aplicação da correção monetál-ia, e dã outras
providências.
1.2.5- Requerimentos
- N9 276/8 I, de autoria do Sr. Senador Raimundo. Parente, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n9s
98/80 e 50/81.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO-Realização de simpósio
sobre o tema .. Alternativas para Carajás".

1.2.7- Comunicação da Liderança do PMDB

-De substituições e designações de membros em comissão permanente.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-DF, que institui a tax.a de
limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 1, de 1981-Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos casos de inelegibilidades e
das normas eleitorais ou partidárias, no período de 1 (um) ano imediatamente anterior "à realização de eleições de âmbito federal, estadual e municipaL (Apreciação prelimiitar dajuridicidade.) Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 186/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete
centavoS) o -monümte de sua dÍvida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 187/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões,
quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 188/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões
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cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 202/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 203/80, que autoríza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 206/80, qüe autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em CrS 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 36/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oftenta e três mil, seiscentos e tiintã. Cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n<? 4 de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP)"a efevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o Inontante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos c cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-ProjetO de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo da Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de GoiãS a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 40/81, do S_enador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração_ao 17<? aniversário da Revolução de Março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n"' 268(81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado no 240/80, do Senador Franco Montoro, que estabelece
a partid}fa:Ção de representantes dos empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
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- Projeto de Lei do Senado n9 357/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado o<? 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando dispositivo da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado no 146, de 1980, do Senador Orestes
Quércia, -que isenta o imposta de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n<? 260/81, de adiamento
da discussão.

•

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENA DOR EVELÁS/0 VIEIRA -Comentários sobre a entrevista
concedida ao jornai"O Estado de São Paulo" pelo Sr. Ministro do Planejamento a respeito da reforma da Previdência Social e sobre o conjunto da
economia nacional.
SENADOR BERNARDINO VIANA- Esclarecimentos sobre a venda do Frigorífico Piauiense S. A. - FRIPISA, a propósito de críticas
sobre a transação, formuladas na presente sessão pelo Senador Alberto
Silva.
SENADOR ALBERTO SILVA- Colocação de S. Ex• sobre as explicações dadas pelo orador que o antecedeu na tribuna.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Crescimento do índice de assaltos no Estado do Rio de Janeiro e, em particular, na cidade de Cabo
Frio.

•

SENADOR ITAMAR FRANCO- Análise do Acordo de Cooperação Nuclear Brasil - Argentina.
SENADOR JORGE KALUME- Trabalho elaborado pela Juventude Democrática Social do Estado do Acre, encaminhado ao Senhor Presidente da República, contendo sugestões de interesse para o desenvolvimento daquele Estado.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Telex recebido pelo Presidente do II Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca - CONDEP,
solicitando o apoio dos Governadores nordestinos em favor da alocação
de recursos essenciais ao desenvolvimento da agricultura da Amazônia.

•

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
3 - ATAS DE COM1SS0ES
4 - MESA OIRETORA

•

5 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

I

1----------------~-----------------------------------------------------------J
ATA DA 127~ SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, CUNHA LIMA E JORGE KALUME

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jarbas PassaR
rinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio

Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides- Cunha Lima- Nilo Coelho
-João Lúcio- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto - Lomanto JúniOrDirceu Cardoso- Nelson Carneiro - Itamar Franco- Murilo BadaróHenrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fragelli-

Agosto de 1981

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL (Secão li)

Mendes Canale ~ Saldanha Derzi Evelásio Vieira - Arno Damiani.

Affonso Camargo -

José Richa -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:

•

N• 185/81 (n• 321/81, na origem), de 17 do corrente, relativa à aprovação das matérias constãntes das Mensagens da Presidência da República
n•s 211, de 1978, 20 a 24 e 26 a 33, de 1981.
N• 187/81 (n• 323/81, na origem), de 17 do corrente, referente à promulgação da Emenda Constitucio-nal n9 19.
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N' 186, DE 1981
(N• 322/81, na origem)
Excelentíssimos Senhores

Membl~os

do Senado Federal:

Nos ~nnos do artigo 42, item III, e parágrafo único do amigo
118 da Constibuição, tenho a honra de subm,eter à aprovação de
Vossas Excelências o nome do Doutor José Néri da Silveira para
exercer o ca.rgo de Mln1stro do Supremo Tribunal FetJ·eral. na vagá
decorrente da apoGentadoria do Ministro Joã-o L-eitão de Abreu.
Os méritos do Dou·fx>r José Néri da Silveira, que me induziram
a escolhê-lo para o desempenho daquele cargo, constam do anexo
""\
Curriculum Vitae.
·
"
Brasilia, 17 de agosoo de 1981. - .João Figueired<>.
t' \ "CURRICULUM VITAE" DO MINISTRO JOSÉ Nll:RI DA SJ;LVE!RA
\
Nascido a 24 de abril de 1932, em Lavras do Sul, R!o Grande
1d.o Sul filho de Severino Silvei-ra e Maria Rosa Ma.chackl Silveira,
c · ado com D. Dse Maria Dresch da Silveira, tendo sete filhos.
1. Fez os ·estudos primários em Lavras do Sul, e os secundáriJos no Col'égio Sale~siano N. S. Auxiliadora, de Bagé, RS.

•

•

•

iplomado, e•m Porto Alegre, .pela Faculdade de D:Lreit1o da Pon-·
IJJíc Universidade Católi<:a do RiQ Grande do Sul, colou grau a
21 d·e dezembro 1de 1955, com a' d>stinção urulvers!tárla de Aluno
Laurea o, conquistando média geral de 9,56, no CUrso Jurídico.
Em 195 , ooncluiu o Cu!OO de Bacharel em Filosofia pela Faculdade de 'Iosof!a da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. e
em 1957
de Licenciatura em Filosofia. na PUC - RS.
2. Foi dvogade> militante, no foro de Po•·to Alegre, no pe.riodo de 1955 a\ 1965,
3. Em ~f.53, mediante ooncurno público, ingV"essou no se;rviço
"'stadual, ne>~ntão Consoelho do Serviço Público, onde, até 1961,
exerceu, den!' "' outras, as funções de Técnico de Administração e
de- assessora .ento ao referido Consrelho.
No -period'o de 1.0 de abril de 1961 a 30 de junho de 1963, desempenh~,u o carj:o 'de A&slstente Juridico, em comLssão, na Secretaria
da Administração da Prefeitura Munidpal de Por'to Alegre. A 1.0 de
julho de 1963 assumiu o cargo de Consultor JuridJco do Estado do
Rio Grande diD Sul, ·em virtude de aprovação em concurro público.
Foi nom·e-ado para o cargo de Conselheiro, em substituição, do
Conselho do Serviço Públ!oo, a 1.0 de feve<elro de 1965, função que
exerceu até 19 de março do mesmo ano, quando o Governador do
Estado, engenheiro Ildo Meneghettl, o nomeou Consultor-Geral
do Estado, cabendo-lhe a tarefa de organizar a Consulooria-Geral do
Es:ado, entãJo rece:t:1temente criad·a. Nesse cargo, foi mant.ido pelo
novo Govern.,dor, CeL Walter Peracchi Bareellos, a 15-3-1967.
No me.smo Els!ado, desempenhou, ainda, as funções de Membro e P>:esidente do Conselho Consultlvu da Administração do Departamenoo Estadual de Abastecimenoo de Leite (DEAL), órgão de
Deliberação Coletlva, no lapso de 14-8-1959 a 19-3-1965.
Em 1967, integrou a Comissão de Juristas designada pelo Go'l'erno do Estado para elaborar projeoo de adaptação" da Constitulção
do Estado do Rio Grànde do Sul à Cons:ituição F1ederal de 24 de
janeiro de 1967.
4. Juiz Federal, da 1.• Vara 'da Seção JCudJclária do Estado
do Rio 'Grande do Sul, por nomeação do Presidente Castello Bran<:o,
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após aprovaçao ao :senado Federal, a partir de 9-5-1967, presidiu a
Com:i&são de Instalação da Justiça Federal naquele Estado ·e d~em
penhou a função de Primeiro-Diretor .C.o Foro da mencionada Seção, até janeiro 1de 1969.
5. Exerceu o cargo de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul, no biênio de 1967 a 1969, como representante da
Jrustiça Federal.
6. Nom,eado Ministro do Tribunal Federal de Recursos, por
Decreto de 20-11-1969, a-ssumiu o cargo a 9-12-1969, cujas funções
vem exercendo. Por ·el'eiçáo de seus pares, integr:ou o Conselho da
Justiça Federal, no biénio de 26-6-1971 a 26-6-1973. Em 1970 e 1975,
participou, como Ministro convocado e por d•esignação do Presildent.e
do T.ribunal F'e<l.eral de Recursos, de julgamentos, no Supremo Tribunal Federal. Ainda em 1975, por escolha do Tribunal Federal de
Recur.sos, presidiu à Comissão Examinadora do II Concurso para
provimento de cargos de Juiz Fed-eral Substitut.a. Presidiu à Comi.ssão de Regimento e Jurisprudência !dO Tribunal, no p.eriodo de
7-3-1979 a 23-6-1980.
A 27-6-1978, foi eleito para as funções de Vice-Presidente do
Tribunal Federal de Recursos, sendo empossado na mesma data.
Em sessão de 7-6-1979, veio a ser eleito para .as funções de
Presidente do Tribunal Federal de Recur.soo e do Conselho da Justiça Federal, no blênio 1979/1981, havendo fx>mado posse a 25 'ele
junho de 1979. cargo que exerceu até 23 de junho de 1981.
7. Eleibo, pelo TFR, Ministro Substituto do Tribunal Superior Eloeiltoral, em 197-5; e Ministro efetivo da mesma Cor:te Superior,
em 1976, nela tomou poss·e a 28 de :setembro de 1976, sendo reconduzido, para o 2.0 biênio, em setembro de 1978. No Tribunal Superior
Eleitoral, foi eleito Coregedor-Geral Eleitoral, a 30-9-1976, função
que de&empenhou, juntamente com as de Ministro. Renunciou ao
restante do segundo biénio, no TSE, a 21 de junho de 1979, para
assunúr a Pr:e..sidêncla do Tribunal F'ederal de Recursos.
8. Profe&Sor de Direito Civil, desde 1960, na Faculdad-e de
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
e AssilSJte.nte da cadeira de Introdução à Ciência do Direito, na Fa-culdade de Direito de Porto Alegre, da Universidade F'ederal do
Rio Grande do Sul, desde 1963. Essas atividades de magistéri<> exerceu-a,s em Porto Alegre, até sua investidura como Minlstro do Tribuna-l -Federal de Recunsos.

Profes.sor de Introdução à Ciência do Direito, n:a Universidade do Distrito Federal (UDF), em Brasilia, de março de 1970 a
junho -de 1977.
Par.an:info das Turmas de Bacharéis ,em Dire}to, da Pontifícia
Universida,de Católlea do Rio Grande do Sul, em dezembro de 1965,
e da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AUDFl,
em dezembro de 1972 e 1975 e feve,reiro de 1980.
9. Além da d1stlnção universitária de ALUNO LAUREADO
(em 1955), é d·et~entor da insígnia da Orde,m do Mérl1to do Serviço
Público do Estado do Rio Gvande do Sul, no grau de 4'Grande
Mérito", confeli.da po,r Decreto do Governo do Estado em 1!::68.
Foi agraciado com as Comendas da "Ordem de Rio Branco"
grau de "Grande Oficial" f1973); da "Ordem do Mérioo Mil:ibar", nÓ
grau de "Grande Oficial" (1979); da "Ordem do Mérloo Aeronáu.t!co", também no grau de "Grande Oficial" (1979) · da "Ordem do
Mérit<> Judiciário do Trabalho" (Grande Oficial) OIÍ80J; da "Ordem
do Mérito Judiciário Militar", no grau de "Grã-Cruz" (1980) e da
"Ordem do Mérito Brasília", no grau de "Grã-Cruz" (1981):
10. Dentl"e os trabalhos jurídicos, discurso.s e palestras publicados, são de referir os seguintes:
I -· Trabalhos jurídicos:

-

Natureza dos Tribunais de Contas; garantias e prerrogativas
de .s-eus membros.

Criação de U~iversidade estadual, sob forma de fundação,
em face da Le1 de D1retriz.es e Ba.ses da Educação Nacional.
- Sistema de elaboração legislativa" em Iace do Aoo Institucional n. 0 2, de 27-10-1965 (arts. 3.0 , 4. 0 e 5.o), e da Emenda
Con.stit·ucional n. 0 17, de 26-11-1965, à Constituição de 1S46
("ri. 6,0).
"
- Inteligência do ar.t. 222" da Constituição de 1946, introduzido
pela Emenda Coru;tltucional n. 0 15, de 5-7-1965.
- Regime d~ Aposentadoria prevlsoo no arl. 177, § 1.0, da
Constitulçao de 1967, em face da Emenda Constitucional n.o
1, de 1969.
- Desapropriação de bem de patrimônio particular para doar
a entidade destinada imediatamente a fiD>S de interesse público.
-

-

Pa~.

no Diário O!idal. do Estado do Rio Grande do
Sul (1965/1967).
Da-constitucionalidade da Taxa de Melhoram-en o d-os Portos.
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-

'I'ributaçã<> do Imposto de Rend:a tna.s remessa& de juros pam
o .exterior
- Acórdãos e rotos no Tribunal Federal de Recursos. na Revista do TFR, Vllls. 26 a 71 <anos de 1969/1981).
JI - Di.scur.sos e palestras:
- como Paraninfo dos Bacharéis em Direito da Pontifícia Uni~
versidade Católioa do Rio Grande do Sul (1965).
- na posse de Consultor-Geral do Estado do Rio Grande do
Sul (1965).

-- na pc.sse oomo Juiz Federal. perante o Con~elho da Justiça
Federal. .em Brasília ( 1967).
-- na instalação da Seção Judiciária-do Estado do Rio àrar.de
do Sul (1967).
- na posse como Ministro do Tribunal Federai d·e Recursos
!1969).

-

Agosto .de 1981

§ 2. 0 Na distribuição dos recursos a que se refere este artigo
não se aplicarão os incisos I e II do art. 97 da Lei n. 0 5.682, de
21 de julho de 1971, salvo quanto à proporcionalidade da representação dos Partidos na Câmara dos Deputados.
Art. 4.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N. 0 218, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subme.t,er à elevada deliberação de Vos.sa.s Excelências, acompanhado
de Exposlção de Motivos do Senhor Mínistro de Estado d~ Justiça,
o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a is-ençã.o de multa prevista no art. 8.0 da Lei n.o 4. 737, de 1~ de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral".
Brasília, 15 de junho de 1981. -

na hom-enagem pó&:.uma do TFR -ao profe3.sor Raul Pilla
'1973).

nas homenagens de despedida dos Mini'!tros Esd1~as ouei-:-os
e Décio Miranda, no TFR C1974 e 1978).
nas hommagens· póstumas do __TFR aos Papas Paulo VI e
João Paulo I 0978).
·
-- na. p:sae na Pres!.dêncla do Tribunal Federal de R~cursos e
do COll'elho da .Justiça Federal (19791.
~- na soLenidade d•e enc·er.ramento do I Congresso Brasíleiro
para a Desburocratização da Justiça, em Porto Alegre, sob
o título usentido da Reforma do Poder Judiciário. Procedimentos de Refonna: da .rws.tiça Ordinária da União" (1980J.
-- no Diário do Congresso Nacklnal (Seçã<> II, ed. de 22-3-1979.
págs. 353/3561 foi publicado o dis~urso que proferiu m Tribunal Superior Eleitoral, a 20-3-1979, •em nome dessa Corte.
na sessão especial ~d-e homenagem póstuma ao Ministro Jo~é
GeraJdo Rodrigue& de Alclanln.

A VISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
N• 262/SP/81, de 7 de julho de 1981, encaminhando o quadro resumo
das sanções aplicadas no período de 14 de abril a 9 de junho de 1981, bem
como a discriminação dos recursos providos no rriesmo período por aquela
Corte de Contas.
(À Comissão de Finanças.)

OF!CIOS
Do Sr. /?-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1981

(N 9 4.884/81, na Casa de origem)

João Figueiredo.

O Congresso Nacional decreta:

3. Tem sido tradicional medida, em nosso direito eleitoral,
s
permitir, no.s períodos que antec·edem as eleições, o maior número
possível de inscrições, pois, desta forma, amplia-se a extensão do
sufrágio.
4. As Leis n.os 5.515, de 23 de outubro de 1968, 5.780, de 5
de junho de 1972 e 6.319, de 2 de janeiro de 1976, são precedentes
legislativos qu-e, de forma idêntica, disciplinaram o assunto.
5. o projeto se justifica, também, por alcançar grande número de cidadãos que se alfabetizaram após a idade de dezenove
anos, o que realmente se verificou em alta escala. como fruto
r.
produzido pelo Movimento Brasileiro de Alfabetlzaçã<>.
: _ _ t· ,
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos'=-Cfã- ·
mais alta estima e distinta consideração. - Ibrahim Abi-Ackel,
tMinistro da Justiça.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 4. 737, DE 15 Dfi; JULHO DE 196f
(Código Eleitoral)
(a1rerada pela Lei n. 0 4. 961, de 4 <!e maio de 111661'

·············································-······---···-·{. ....

A.rt. 8. 0 O bra.sileiro n-ato que não se al,i..::,ual" até os de~-enove
anos ou o naturalizado que não se ali5tar até um ano ·âepols de
adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa.-·d_e três
a d-ez por cento sobre o valor do salário mínimo da reldão imposta .pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral a:trãvés de
selo federal inutilizado no próprio requerimento. ·

LEI N.o 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971:

f:J:.

~rt. 3. 0 • Os recursos do Fundo Especial de Assistência aos
Partidos Pohticos correspondentes ao saldo de 1979 e os efe_tivamente -arrecadados em 1980, inclusive .as impor;tãncias resultantes
do excesso de arrecadação, serão distribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral aos Diretórios Nacionais dos Partidos, observado o
disposto no 1.' 1. 0 deste artigo.
§

1.0 Os recursos mencionados no caput deste artigo serão:

I - divididos em tantas cotas quantos forem os membros da
Cámara dos Deputados;
II - distr.ibuidos aos Partidos Politlcos, após o seu registro
definitivo, na proporção de sua ·representação na r-eferida Câmara.

•

Parágrafo único. O processo de inscrição ~teri""itnd.amen
to enquanto não for paga a muita e, se o ali.stado se recusar a
pagar no ato, ou não o fizer no prazo -de 30 (trintal di:as .será cobrada na fol'illla prevista no art. 367.

Art. 1. 0 A multa prevista no art. 8. 0 da Lei n. 0 4. 737 de 15
dE: julho de 1965. não s-e aplicará ao.s que se inscreverem' até a
do ence-rramento do prazo de alistamento para ~s eleições de

Art. 2. 0 As receitas consignad•as no Orçamento da União no
exercício de _1981, ao Fundo Especial de Assistência Financeira ao~
Partidos Politlcos, de que trata o inciso I do art. 95 da Lei n.o 5.682",
de 21 de julho de 1971, não sofrerão redução em função do que
dispõe a presente lei.

•

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAL/0210 DE 27 DE MAlO DE 1981
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor Pr-esidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o projeto de lei, em anex-o, que dispõe sobre is-enção
de multa prevista no art. 8. 0 do Código Eleitoral aos que se insc:e-r,-erem, até a data do encerramento do prazo de alistamento,
para as eleições de 15 de novembro de 1982.
2. A medida permitirá a inscrição de milhares de brasileiros
e a estes- exercitar o dever cívico nas próximas eleições.

o-

Dispõe sobre isenção da multa prevista no art. s.o da
Lei n. 0 4. 737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral
estabelece critérios para distribuição dos recursos do fundÓ
partidâ.rio referentes aos exercícios de 1979 e 1980 e dá outras providências.
'

•

(Lei Orgânica dos Partidos Políticos)

O.Presidente da República

................... -..· ...

·~-

............... -. ............ ' ..... .
~

TíTULO VIII
Do Fundo Partidário

Art. 95. O fundo especial de assistência financeira aos Partidos Politicas .será constituído:

I - das multa.s e :penall·dades aplicadas nos termos do Código
Eleitoral e leis oonexas;
Art. 96.
§ 2.0 o Tesouro Nacional, ·contabilizan-do-os como fundo partidário, colocará os créditos no Banco do Brasil S.A., trimestral_mente, em conta ·especial, à disposição do Tribunal SUperior Elei-

ooral.

..
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Art. 97. o Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (,:rlntal
dias a •contM da data do depósi•to a que &e refere o § 2.0 do aitigo
antérior, fará a res.pectiV'a distribuição. ~o:S Diretórios Nacionais
dos Partidos, obedecendo -ao seguinte cnten<J:
r - 20% (Vinte .por cento) <do total <!o fUn<i<> partidário serão

•

destacados para entrega, em
II -

paD~es

iguais, a ta.dos os Partidos;

80% (oitenta por cento) serão distrlb.uídOIS pmporcio-

nalm,ente ao número de mandatários que tiver na Câmara. dos
Deputadoo.

•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1981
N9 96/81, na Câmara dos Deputados

AprOVJl o texto da Conv~nção sobre Prevençã~ ?a Poluiçã~ Mari·
nha por Alijamento de Res1duos e Outras Matenas, conclmda em
Londres, a 29 de dezembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i 'i' Fica aprovad_o o __ texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, concluída em
Londres, a 29 de dezembro de 1972.
Art. 211 Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 156, DE !981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Voss_as Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Min~tro de Est_a~o
das Relações Exteriores, o texto da Convenção sobre Prevençao da Polu1çao
Marinha por Alijamento_ de Resíduos e Outras Matérias, conduída em Londres, a 29 de dezembro de 1972.
Brasília, 4 de maio de 1981. .-João Figueiredo.
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EXPOS!ÇÀO DE MOTIVOS N• DTC/DAI/119/103(013), DE 27 DE
ABRIL DE 1981,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTER!O·
RES
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira- Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de elevar à consideração de Vossa Excelência o anexo texto da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de
Resíduos e Outras Matérias, concluída em Londres~ a 29 de dezembro de
1972.
2. A referida Convenção, ao ressaltar que a capacidade do mar de assimilar resíduos e torná-los não-nocivos é limitada, e que são esgotáveis as possibilidades de regeneração dos recursos marinhos, reconhece a necessidade de
um efetivo controle das fontes de contaminação do meio ambiente marinho.
J. Com essa finalidade, os Estados membros se comprometem a tomar
medidas rara controlar a poluição decorrente das operações de transporte de
rc:)iduos com o propósito de alijamento no mar (operações de "dumping").
4. O mstrumento em apreço visa--a coT6iT o alijamento deliberado de
substáncias que possam gerar perigo para a saúde humana ou prejudicar os
re~.:ursos biológicos e a vida marinha. Suas normas proibitivas não abrangem,
no entanto, os despejos de resíduos que sejam acidentais ou decorrentes da
0peraçâo normal de embar~ções e estruturas.
5. Para tanto, as substâncias cuja imersão sofre restrições estão discriminadas cm dois Anexos ao texto da Convenção. O Anexo I relaciona as
substâncias nocivas que não podem, sob pretexto algum, ser lançadas voluntariamente ao mar. O Anexo II inclui poluentes que, sob condições especiais,
poderão ser alijados, mediante concessão de licença prévia específica por parte dos Estados-membros.
6. A Convenção não concorre para introdução de modifiêaçOes em navios e, uma vez que o Brasil, em princípio, não executa operações de alijamento de resíduos, a adesão à mesma não deverá criar obrigações para o país,
constituindo-se, até mesmo, em fonte de direitos sobre países que manifestam
intenção de recorrer a tal prãtica.
7. Para facílitar o atendimento dos objetivos da Convenção, está prevista a celebração, no seu âmbito, de acordos regionais entre as Partes Contratantes que tenham interesses comuns em proteger no meio marinho de determinada zona geográfica.
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8. Prevê-se, ainda, que as Partes Coiltratantes procurarão cooperar en·
tre si no que diz respeito à vigilância, controle e investigação científica, assim
como elaborar procedimentos para a solução de controvérsias.
9. Cumpre esclarecer, ainda, que, consultados os Ministérios da Mari~
nha e dos Transportes, bem como a Secretaria Especial do Meio Ambiente do
Ministério do Interior, os mesmos manifestaram a sua concordância com a
adesão do Brasil à Convenção em tela.
IO. Tendo em vista a natureza da Convenção, torna~se necessãria a sua
~provação formal pelo Congresso Nacional, de acordo com o disposto no art.
44, inciso I, da Constituição FederaL
1 L Nessas condições, encaminho o anexo projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional para que Vossa Excelência, se assim houver por bem,
submeta o texto da Convenção em pauta à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito.- Ramiro Saraiva Guerreiro.
CONVENÇA O SOBRE PREVENÇAO DA POLU!ÇÀO MARINHA POR
ALIJAMENTO DE
RESIDUOS E OUTRAS MATERIAS, 1972
As Partes Contratantes da presente Convenção,
Reconhecendo que o meio marinho e os organismos vivos que mantém,
são de importância vital para a humanidade e que a todos interessa assegurar
que seja administrado de modo a que não sejam prejudicados nem sua qualidade nem seus recursos;
Reconhecendo que a capacidade do mar de assimilar os resíduos e tornãlos inócuos, bem como suas possibilidades de regeneração de recursos naturais não são ilimitadas;
Reconhecendo que, de acordo com a Carta das Nações Unidas e os
princípios do direito ínternacional, os Estados tem o direito soberano de explorar seus próprios recursos, segundo suas políticas co-m relação ao meio
ambiente, e a responsabilidade de assegurar que as atividades que se realizem
dentro de sua jurisdição ou sob seu controle não causem dano ao meio am~
biente de outros Estados ou de zonas situadas fora dos limites da jurisdição
nacional;
Recordando a Resolução 2.749 (XXV) da Assembléia Geral das Nações
Unidas sobre os princípios que regem o Jeito do mar, os fundos marinhos e o
subsolo correspondente, fora dos limites da jurisdição nacional;
Observando que a contaminação do mar tem sua origem em muitas fontes, tais corno lançamentos e descargas através da atmosfera, rios, estuários,
esgotos e tubulações, e que é importante que os Estados utilizem os melhores
meios possíyéis p_ara ímpe'dii a dita contaminação e que elaborem produtos e
procedlmentos que diminuam a quantidade de resíduos nocivos que tenham
de lançar;
Convencidas de que se pode e deve empreender sem demora uma ação
internacional para controlar a contaminação do mar pelo alijamento de resíduos, mas que tal açào não deve excluir o estudo, o mais cedo possível, de medidas destinadas a controlar outras fontes de contaminação do mar;
Desejando melhorar a proteção do meio marinho, estimulando os Estados com interesses comuns em determinadas zonas geogrãficas a que façam
acordos adequados para complementar a presente Convenção;
Concordam no seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes promoverão, individual e coletivamente, o controle efetivo de todas as fontes de contaminação do meio marinho e se comprometem, especialmente, a adotar todas as medidas possíveis para impedir a
contaminação do mar pelo alijamento de resíduos e outras substâncias que
possam gerar perigos para a saúde humana, prejudicar os recursos biológico.o;
e a vida marinha, bem como danificar as condições ou interferir em outras
aplicações legítimas do mar.

Artigo II
As Partes Contratantes adotarão, de acordo com o disposto nos artigos
seguintes e segundo suas possibilidades científicas, técniCaS e econômicas, medidas eficazes, individual e coletivamente, para impedir a contaminação do
mar causada pelo alijamento, e harmonizarão suas políticas a respeito.

Artigo III
Para os fins da presente Convenção:
L a) Por "alijamento" se entende:
i - todo desPejo- delihúado, no mar, de resíduos e outras substâncias
efetüadô pOr êffibircaçõe~_, ~~fonaves, plataformas ou outras construções no
mar;
ii- todo afundamento deliberado, no mar, de embarcações, aeronaves,
plataformas ou outras construções no mar.
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b) O "alijameto" não inclui:

o despejo no mar, de resíduos e outras substâncias, que sejam acidentais, em operações normais de embarcações, aeronaves, plataformas e outras construç_ões no mar, e de seus equipamentos, ou que delas se derivem, exceto os resíduos ou outras substâncias transportadas por ou para embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar, que operem
com o propósito de eliminar as ditas substâncias ou que se derivem do tratamento dos citados resíduos ou outras substâncias nas ditas embarcações, aeronaves, plataformas ou construções;
ii .....:.. a colocação de substâncias para fins diferentes do seu próprio despejo, sempre que a dita colocação não seja contrária aos objetivos da presente
Convenção.
c) O despejo de resíduos ou outras substâncias diretameóte derivadas de
prospecção, exploração e tratamentos afins dos recursos minerais do leito do
mar fora da costa, ou com os mesmos relacionados, não estarã compreendido
nas disposiçõeS da presente Convenção.
2. Por ••embarcações e aeronaves" se entendem os veículos que se movem na água ou no mar, quaisquer que sejam seus tipos. Esta expressão inclui
os veículos que se deslocam sobre um colchão de ar e os flutuantes, sejam ou
não auto-propulsados.
3. Por "mar" se entendem todas as águas marinhas que não sejam áugas interiores dos Estados.
4. Por Hresíduos ou outras substâncias" se entendem os materiais e
substâncias de qualquer classe, formã Ou- iaüireza.
5. Por "permissão especial" se entende uma permissão concedida especificamente por meio de solicitação prévi"a e de acordo com os Anexos II e III.
6. Por "permissão güal" se entende uma permissão concedida previamente e de acordo com o Anexo III.
7. Por "a Organizaçãot' se entende a organização designada pelas Partes Contratantes de acordo com o Artigo XIV -2.
Artigo IV
L De acordo com as disposições da presente Convenção, as Partes
Contratantes proibirão o alijamento de quaisquer resíduos ou outras substâncias em qualquer forma ou condição, exceto nos casos a seguir especificados:
a) proíbe..se o alijamento de resíduos ou outras substâncias enumeradas
no Anexo I;
b) o alijamento de resíduos ou outras substâncias enumeradas no Anexo
II requer uma permissão especial prévia; e
c) o alijamento de todos os deinais resíduos ou substâncias requer uma
permissão geral prévia.
2.- Toda permissão será concedida somente após urna consideração cuidadosa de todos os fatores que figuram no Anexo III, incluindo estudos prévios das características do local de lançamento, conforme estipulado nas
Seções B e C do citado Anexo.
3. Nada disposto na presente Convenção pode ser interpretado no sentido de impedir que uma Parte proíba, no que lhe concerne, o alijamento de
resíduos ou outras substâncias não mencionadas no Anexo I. A Parte em
questão notificará tais medidas à Organização.
i-

Artigo V
I. As disposições do Artigo IV não se aplicarão quando for necessário
salvaguardar a segurança da vida humana ou de embarcações, aeronaves,
plataformas e outras construções no mar, em casos de força maior devidos às
inclemências do tempo ou em qualquer outro caso que constitua perigo para
a vida humana ou uma real ameaça para as embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar, se o alijaril.ento configurar o Uitico
meio de se evitar a ameaça e se existir toda probabílidade de que os danos
oriundos do dito alijamento venham a ser menores do que os que de outro
modo ocorreriam. Tal alijamento será levado a cabo de foram que se reduza
ao mínimo a probabilidade de que venha a ocasionar danos a seres humanos
ou à vida marinha, e serã comunicado imediatamente à Organização.
2. Uma Parte Contratante poderá expedir uma permissão especial
corno exceção do disposto no item 1, parágrafo a, do artigo IV, nos casos de
emergência que provoque, riscOs iriãceitãveis para a saúde humana e desde
que não se encontre outra solução exeqUível. Antes de expedi-la, a Parte fará
consultas a qualquer outro país ou países que possam vir a ser afetados, bem
como à Organização, a qual, 3pós consultar as outras Partes e as organizações internacionais que julgue pertinentes, recomendará à Parte, sem demora, de conformidade com o artigo XIV, os procedimentos mais adequados, que devam ser adotados. A Parte seguirã estas recomendações, dentro do
máximo de suas possibilidades, de acordo com o prazo dentro do qual deve
tomar as medidas e com a obrigação de evitar danos do meio marinho, informando à Organização sobre as medidas adotadas. As partes se comprometem
a ajudar-se mutuamente em tais situações.
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3. Qti3.1quer Parte poderá renunciar ao direito reconhecido no item 2
do presente artigo no momento de ratificar a presente Convenção, ou de aderir a mesma, ou em qualquer outro momento ulterior.
Artigo VI
1. Cada Parte Contratante designará uma autoridade ou autoridades
apropriadas para:
a) expedir as permissões especiais, que forem requeridas previamente,
para o alijamento de substâncias enumeradas no Anexo II e nas circunstâncias previstas no item 2 do artigo V;
b) expedir as permissões gerais, que forem requeridas previamente, para
o aligarnento de todas as demais substâncias;
c) manter registras da natureza e das quantidades de todas as substâncias que se permita alijar, assim como do local, data e método de alijamento;

•

e
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d) vigiar e controlar, individualmente ou em colaboração com outras
Partes e com as organizações internacionais competentes, as condições dos
mares para os fins desta Convenção.
2. A autoridade ou autoridades de uma Parte contratante expedirão
permissões especiais oU gerãis, de conformidade com o item I, a respeito das
substâncias destinadas a serem alijadas:
a} que sejam transportadas em seus territórios;
b} que sejam transportadas em uma embarcação ou aeronave registrada
ou com bandeira de seu território, quando o transporte tenha lugar em território de um Estado que não seja Parte desta Convenção.
3. Na expedição de permissões especiais ou gerais, de acordo com os
parágrafos a e b do item I, a autoridade ou autoridades apropriadas observarão as disposições do Anexo III, assim corno os critérios, medidas e requisitos
adicionais considerados pertinentes.
4. Cada Parte Contratante comunicará à Organização e, quando for o
caso, às demais partes, diretarnente através de uma Secretaria estabelecida
com base em um acordo regional, a informação especificada nos pai-ágrafos c
e d do item I e os critérios, medidas e requisitos adotados de conformidade
com o item 3.. O procedimento a Seguir e a natureza dos ditos informes serão
combinados pelas Partes mediante cusulta.
Artigo VII
1. Cada Parte Contratante adotará as medidas necessárias para a aplicação da presente Convenção a todas as:
a) embarcações e aeronaves matriculadas em seu território ou que arvorem seu pavilhão;
b) b) embarcações e aeronaves que transportem, em seus territórios ou
em suas águas territoriais substâncias destinadas a serem alijadas; e
c) embarcações, aeronaves e plataformas fixas ou flutuantes em zonas
sob sua jurisdição, que se supõe dedicarem-se a operação de alijamento.
2. Cada Parte tomará em seu território as medidas apropriadas para
prevenir e punir condutas que constituam contravenções à presente Convenção_.
3. As Partes concordam em cooperar na elaboração de procedimento
para efetiva aplicação da presente Convenção, particularmente em alto mar,
inclusive procedimentos para informar sobre embarcações e aeronaves que
tenham sido observadas realizando alijamento transgressivos da Convenção.
4. A presente Convenção não se aplicará às embarcações e aeronaves
que tenham direito à imunidade soberana, de acordo com o direito internacional. Não obstante, cada Parte assegurar-se-á, mediante adoção de medidas
apropriadas, de que as embarcações e aeronaves de sua propriedade ou que
esteJ·a explorando, operem de forma compatível com o objetivo e fins da presente Convenção e informará a Organização a respeito.
5. Nada do disposto na presente Convenção afetará o direito de cada
Parte de adotar outras medidas, dentro dos princípios do direito internacional, para impedir o alijamento no mar.

Artigo V/ll
Para alcançar os objetivo~s da presente Convenção, as Partes Contratantes que tenham interesse comuns a proteger no meio marinho de uma determinada zona geográfica, esforçar-se~ão por concluir acordos, no plano regional, para prevenir a contaminação, especificamente por alijamento, tendo em
conta os aspectos caractrísticos da região e de conformidade com a presente
Convenção. As Partes Contratantes da presente Convenção esforçar-se-ão
para atuar conforme os objetivos e disposições dos acordos regionais que lhe
forem notificados pela Organização. As Partes Contratantes procurarão cooperar com as Partes dos acordos regionais para elaboração de procedimentos
harmônicos a serem observados pelas Partes dos diversos convênios. Prestarse-ã atenção especial à cooperação na esfera da vigilância e controle, assim
como na pesquisa científica.

..
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Artigo IX
As Partes Contratantes fomentarão, mediante colaboração dentro da
Organização e de outros organismos internacionais, o apoio que seja solicitado pelas Partes para:
a) treinamento do pessoal científico e técnico;
b) fornecimento de equipamento, instalações e serviços necessários para
a pesquisa, vigilância e controle; e
c) o despejo e tratamento dos resíduos e outras medidas para prevenir
ou minimizar a contaminação causada por alijamentos; de preferência dentro
dos países interessados favorecendo assim o atendimento dos fins e objetivos
da presente Convenção.

Artigo X
De acordo com os princípios do direito internacional relativo à responsabilidade dos Estados pelos danos causados ao meio ambiente de outros Es~
tados, ou a quelquer outra zona do meio ambiente, pelo alijamento de resíduos e outras substâncias de qualquer classe, as Partes Contratantes
comprometem-se a elaborar procedimentos para a determinação de responsabilidade e solução de controvérsias relacionadas com as operações de alija~
menta.

Artigo XI
As Partes Contratantes, em sua primeira reunião de consulta, considerarão os procedimentos para a solução de controvérsias relativas à interpretação e aplicação da presente Convenção.

Artigo XII

..

As Partes Contratantes comprometem-se a fomentar, dentro dos competentes organismos especializados e de outros órgãos internacionais, a adoção
de medidas para proteção do meio marinho contra a contaminação causada
por:
a) hidrocarburetos, incluindo o petróleo e seus resíduos;
b) outras substânciaS nocivas ou perigosas, transportadas por embarcações_ para fins que não seja o- ãlijameilto;
c) resíduos perigosos produzidos durante operação de embarcações, aeronaves, plataformas e outras estruturas construídas no mar pelo homem;
d} contaminadores radioatiVOs de todas as procedências, inclusive em~
barcações;
e) agentes de guerra química e biológica; e
f) resíduos ou outras substâncias que sejam conseqUências direta e ourelacionados com prospecção, exploração e tratamentos afins, ao largo da costa, dos recursos minerais do leito do mar.
As Partes também fomentarão, dentro do organismo internacional apropriado, a codificação de sinais a serem empregados pelas embarcações dedicadas ao alijamento.

Artigo XIII

..

Nada do disposto na presente Convenção prejulgará a codificação e o
desenvolvimento do direito do mar pela Conferência das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, convocada conforme a Resolução 2. 750 C (XXV) da
Assembléia Geral da Nações Unidas, nem as reivindicações e teses jurídicas,
presentes ou futuras de qualquer Estado, o que diz respeito ao direito do mar
e à natureza e alcance da jurisdição dos Estados costeiros e dos Estados de
bandeira.
As Partes Contratantes estão de acordo em consultarem-se numa reunião a ser convocada pela Organização após a Conferência sobre o Direito do
Mar e, em todo caso, nunca após 1976, com o fim de definir o direito e a responsabilidade dos Estados costeiros de aplicar a Convenção numa zona adjacente a suas c_ostas.

Artigo XIV

•

I -O Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
como um dos depositários convocará uma reunfãci-âas Partes Contratantes, o
mais tardar, três meses após a entrada em vigor da presente Convenção, para
decidir sobre questões organizacionais.
2- As Partes Contratantes designarão uma Organização adequada,
CX-i.st-ente-Eo--mo-ment-o-em que se realizar a-citada-reunião,-a fim de que se encarregue das funções de Secretaria referente à presente Convenção. Toda Parte da presente Convenção que não seja membro dessa Organização fará uma
contribuição apropriada aos gastos em que incorra a Organização no cumprimento de suas obrigações.
3 - As funções de Secretaria da Organização compreenderão:
a) convocar reuniões consultivas das Partes Contratantes, com freqUência de não menos de uma vez cada dois anos, e de reuniões especiais das Partes em qualquer momento em que dois terços das Partes as solicitem;
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b) em consultas com as Partes Contratantes e as -organizações internacionais apropriadas, preparar a ajustar na elaboração e aplicação dos procedimentos mencionados no item 4 do presente artigo;
c) considerar as solicitações e o provimento de informação pelas Partes,
consultá-las e às organizações internacionais apropriadas, e fornecer-lhes recomendações a respeito de questões relacionadas com a presente Convenção,
porêm não abrangida especificamente por ela; e
d) fazer chegar às Partes interessadas todas as notificações recebidas
pela Ofganização de acordo com os artigos IV-3, V-1 e 2, VI-4, XV, XX e
XXI.
Antes da designação da Organização, tais funções sCrão executadas, à
medida que sejam necessárias, pelo depositário que, para os presentes fins, será o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

4 - Nas reuniões de consulta ou nas reuniões especiais das Partes Contratantes, estas manterão rgularmente sQb revisão a aplicação da presente
ConVenção e, inter-alia, poderão:
a} revisar e adotar emendas à presente Convenção e seus anexos, de acordo com o Artigo XV;
b} convidar um organismo ou organismos científicos apropriados para
que colaborem com as Partes ou com a Organização, em qualquer aspecto de
caráter científico ou técnico pertinente à presente Convenção, incluindo, em
particular, o conteúdo dos anexos;
c} receber e considerar os relatórios redigidos em consonância com o
item 4 do Artigo VI;
d} promover a colaboração com organizações internacionais e entre as
mesmas, interessadas na prevenção da contaminação do mar;
e) elaborar ou adotar, em consulta com as organizações internacionais
ap-rop-riadas, os procedimentos mencionados no item 2 do Artigo V, incluin~
do os critérios básicos para deterrilfn3r situações excepcionais e de emergência, bem como procedimentos para consultas, assessora menta e descarga com
segurança de substâncias, em tais circunstâncias, incluindo a designação de
locais apropriados para o alijamento; e fazer as recomendações pertinentes; e
f) considerar qualquer outra medida que possa ser necessária.
5 - Na primeira reuniã-o de consulta, as Partes Contratantes estabelece~
rão as normas de procedimento que sejam necessárias.

Artigo XV
1. a) Nas reuniões das Partes Contratantes convocadas de acordo com
o Artigo XIV, poder-se-ão adotar emendas à presente COnvenção por uma
maioria i:le dois terços dos presentes. As emendas entrarão em vigor, para as
Partes que as tenham aceito, sessenta dias após a data em que dois terços das
Partes tenham depositado na Organização o instrumerito de aceitação da
emenda. Posteriormente, a emenda entrará em vigor para qualquer outra
Parte trinta dias após ter depositado seu instrumento de aceitação da emenda
em questão.
b) A Organização informará todas as Partes de quaisquer solicitações
que se façam para a convocação de uma reunião especial, c-om base no Artigo
XIV, e de quaisquer emendas adotadas nas reuniões das Partes, assim como a
data em que cada uma das citadas emendas entrar em vigor para cada Parte.

2 - As emendas aos anexos estarão baseadas em considerações científicas ou técnicas. Tais emendas, aprovadas por uma maioria de dois terços dos
presentes em uma reunião convocada com base no Artigo XIV, entrarão em
vigor para cada Parte Contratante imediatamente ao notificar sua aceitação à
Organização, e para todas as outras Partes cem dias .após serem aprovadas
pela reunião, exceto para aquelas que, antes de transcorridos os cem dias, tenham feito uma declaração de que naquele momento não poderiam aceitar a
emenda. As Partes deverão esforçar-se por manifestar, o mais cedo possível à
Organização, a sua aceitaçãO de uma emenda, após sua aprovação em reunião. Qualquer Parte pode substituir a qualquer momento sua declaração
préVia de objeção por uma de aceitação, com a qual a emenda anteriormente
objetada entrará em vigor para ela.
3 - Toda aceitação ou declaração de objeção com base neste artigo será
efetuada depositando-se um instrumento na Organização. A Organização nottficará- t-edas as Partes Contratantes do recebimento de tais -instrumentos.
4- Antes da designação da Organização, as funções de Secretaria serão
exercidas temporariamente pelo Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte, como um dos depositários da presente Convenção.

Artigo XVI
A presente Convenção estará aberta à assinatura de qualquer Estado, em
Londres, Cidade do México, Moscou e Washington, de 29 de dezembro de
1972 até 31 de dezembro de 1973.
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Artigo XVII
A presente Convenção estará sujeita a ratificação. Os instrumentos de
ratificação serão deposítados junto aos Governos do México, da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, do Reino Unido da Grã-Brctanha e Irlanda
do Norte e Estados Unidos da América.

ANEXO II

q - A presente Convenção entrarã em vigor trinta dias após a data em
que tenha sido depositado o décimo quinto instrumento de ratificação ou
adesão.
2- Para cada uma das Partes Contratantes que ratifiquem a Convenção
ou adiram à mesma após o depósito do décimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor trinta dias após a data em
que a Parte depositou seu instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo XX
Os depositários informarão as Paltes Contratantes:
a} das assinaturas da presente Convenção e do depósito dos instrumentos de ratifiCação, adesão ou denúncia, de conformidade com os Artigos XVI,
XVII, XVIII e XXI; e
b) da data em que a presente Convenção entrar em vigor, de conformidade com o Artigo XIX.
Artigo XXI

Qualquer Parte Contratante poderá denunciar a presente Convenção,
mediante notificação por escrito a um dos depositários, com uma antecedência de seis meses. O depositário inTormarâ sem demora todas as Partes dessa
notificação.
Artigo XXII
O original da presente Convenção, cujos textos em inglês, francês, russo e
espanhol são igualmente autênticos, será depositado junto aos Governos dosEstados Unidos da América, México, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os quais enviarão cópias
atenticadas a todos os Estados.
Em testemunho do que, os Plenipotenciários abaixo assinados, devidamente
autorizados pelos seus respectivos Governos, assinam a presente Convenção.
Feito em quatro vias, na Cidade do México, Londres, Moscou e Washington. em 29 de dezembro de 1972.
ANEXO I
I - Compostos orgânicOs" halogenados.
2- Mercúrio e compostos de mercúrio.
3 - Cádmio e compostos de cádmio.
4 - Plásticos persistentes e demais materiais sintéticos persistentes, por
exemplo, redes e cabos que possam flutuar ou ficar em suspensão no mar de
modo que venham a dificultar materialmente a pesca, a navegação ou outras utilizaçõeS-legítimas do mar.
5 - Petróleo cru, óleo combustível, óleo diesel pesado, fluídos hidráulicos,
lubrificantes e misturas que contenham tais óleos, embarcados para fins de alijamento.
6 - Resíduos e outras substâncias de alto nfvel radioativo que tenham sido
definidos pelo órgão iiuernaCional competente, alua/mente a Agência Internacional de Energia A tõmica, como impróprios para serem lançados ao mar, por
motú•os de saúde pública, biológica ou outros.
7 - Substâncias de qualquer forma (por exemplo: sólidos, líquidos e semilíquidos, gasosos ou viventes} produzidos para a guerra química e biológica.
•J Os parágrafos precedentes- Jo pres"ente Anexo não serão aplicados às
substâncias ifzócuas mediante processos /fsicos, químicos ou biológicos com a
condição de que:
i) - não dêem mau sabor à carne dos organismos marinhos comestíveis;
ii) -não ponham em perigo a saúde do homem ou dos animais domésticos.
Se how-·er alguma dúvida sobre se uma substância é inócua, a Parte deve seguir o procedimento de consulta disposto no Artigo XIV.

9 -O presente Anexo não se aplicará a resíduos ou outras substâncias,
por exemplo a lama de águas residuais e entulhos de dragagens que contenham as substâncias a que se fez referência nos itens I a 5 anteriores, como
vestígios de contaminantes. Tais resíduos estarão sujeitos às disposições dos
Anexos II ou III.

•

As seguintes substâncias e materiais que requerem especial atenção, são
enumerados para efeito do parágrafo a, item l, do Artigo XI:
A. Resíduos que contenham quantidades consideráveis das seguintes
substâncias:

Artigo XVIII

A partir de 31 de dezembro de 1973, a presente Convenção estará aberta
à adesão de qualquer Estado. Os instrumentos e adesão serão depositados
junto aos Governos do México, da União das Repúblicas Socialistas Soviéti~
cas, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e dos Estados unidos da América.
Artigo XIX
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Arsénico
Chumbo
e seus compostos
Cobre
Zinco
Compostos orgânicos de silício
Cianuretos
Fluoretos
Pesticidas e seus subprodutos não incluídos no Anexo I
B. Ao conceder permissões para o alijamento de grandes quantidades
de ácidos e álcal_is, ter-se-á em conta a possível presença nesses resíduos das
substâncias enumeradas no parágrafo A e das seguintes substâncias adicionais:

.

Berílio
Cromo
e seus compostos
Níquel
Vanãdio
c. Os containers, sucatas e outros resíduos volumosos que possam submergir até o fundo do mar, podendo dificultar a pesca ou a navegação.
D. Os resíduos radioativos ou outras substâncias radioativas não incluídas no Anexo I. Na emissão da permissão para alijamento destas substâncias, as Partes Contratantes devem ter em conta plenamente as recomen~
dações do órgão internacio-nal competente, atualmente a Agência Internacional de Energia Atômica.
ANEXO III
Entre os fatores que deverão ser examinados ao estabelecer critérios que
regulem a concessão de permissões para o alijamento de substâncias no mar,
tendo em conta o item 2 do Artigo IV, deverão figurar os seguintes:
A.

Características e composição da substância

Quantidade total e composição média da substância alijada (por
exemplo: por ano).
2. Forma, por exemplo: sólida, lodosa, líquida ou gasosa.
3. Propriedades: físicas (por exemplo: solubilidade e densidade), químicas e bioquímicas (por exemplo: demanda de oxigénio, nutrientes) e biológicas (por exemplo: presença de vírus, bactérias, fermentos, parasitos).
4. Toxidade.
l.

5. Persistência: física, química e biológica.
6. Acumulação e biotransformação em materiais biológicos ou sedimentos.
7. Suscetibilidade às permutas tisicas, químicas e bioquímicas e interação no meio aquâtíco com outros materiais orgânicos ou inorgânicos dissolvidos.

.-

8. Probabilidade de que se produzam alterações ou outras permutas
que reduzam a possibilidade de comercialização dos recursos (pescados, moluscos, etc.).
B. Características do local de lançamento e método de depósitos
]. Localização (por exemplo: coordenadas da zona de lançamento, profundidade e distância da costa). localização em relação a outras zonas (por
exemplo: áreas de lazer, de desova, de viveiros e pesca e de outros recursos exploráveis).
2. Taxa de eliminação por períodos espec(/icos (por exemplo: quantidade
por dia, por semana, por mês).
3. Métodos de embalagem e contenção, se os houver.
4. Diluição inicial conseguida pelo método de descarga proposto.
5. Características da dispersão (por exemplo: efeitos das correntes, marés e ventos sobre o deslocamento horizontal e a mistura vertical).
6. Caracterfsticas da água (por exemplo, temperatura, pH, salinidade, estrati.flcrição. fndices de oxigênio da contaminação, oxigên'io dissolvido ( OD ), dew
manda química de oxigénio (DQO) e demanda bioquímica de oxlgênio ( DBO)
-nitrogénio em forma orgânica e mineral, incluindo amoníaco, substâncias em •
suspensão, outros nutrientes e produtividade).
7. Caracterfsticas do fundo (por exemplo: topografia características geoquímicas, geológicas e produtividade biológica).

•

Agosto de 1981

•

8. Existência e efeitos de outros alijamentos que tenham sido efetuados na
zona de alijamento (por exemplo: informações sobre conteúdo de metais pesados
e conteúdo de carbono orgânico).

9.

Ao emitir uma permissão para efetuar uma operação de alijamento as

LEGISLAÇÃO CITADA

Do Serviço Ferroviário

adequada, para determinar, como se expõe no presente Anexo, as conseqüencias
de tal alijamento na dita zona, levando-se em conta as variações sazonais.
Considerações e condições gerais

I. Possíveis efeitos sobre o Jazer (por exemplo: a presença de material
flutuante ou encalhado, turvação, maus odores, descoloração e espumas).
2. Possíveis efeitos sobre a vida marinha, -(piscicUltura, cultura de moluscos, cardumes e zonas de pesca, colheita e cultivo de algas marinhas).
3. Possíveis efeitos sobre outras utilizações do mar (por exemplo: depreciação da qualidade da ãgua para fins industriais, corrosão submarina das
estruturas, interferência de materiãis flutuantes com as operações de navios,
interferência de depósitos de resídu-os objetos sólidos no fundo do mar com
a pesca ou a navegação, e proteção das zonas de importância especial para
fins científicos ou de conservação).
4. Dispon-lbilidade prática de métodos alternativos de tratamento para
converter a matéria em substâncias menos nocivas, para seu alijamento no
mar.

e

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Transportes, Comum'.
cações e Obras Públicas e de Economia.)

',.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 216, DE 1981
Determina o ressarcimento das despesas efetuadas pelo ferroviário designado para prestar serviços fora do estabelecimento.

•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É acrescido o seguinte parágrafo único ao artigo 236 da Consolidação das Leis do Trabalho:
''Parágrafo único. O empregado designado para prestar serviços fora da sede do estabelecimento ao qual esteja vinculado será
ressarcido das despesas referentes à alimentação, hospedagem e
transporte."
Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário.

Justificação

•

Dentre as inúmeras categorias profissionais que prestam serviços às estradas de ferro, algumas são, por força da natureza da atividade ou da hierarquia funcional em que se encontram, sujeitas a constantes mudanças de local
de trabalho. Estes empregados, embora vinculados administrativamente a de-terminado estabelecimento, onde de resto têm a obrigação de manter residência, são compelidos a freqUentes deslocamentos o que acarreta ônus e encargos extraordinários no jã escasso salário percebido.
Ressalte-se que a escolha de tal ou qual localidade para a prestação de
serviços é da única e exclusiva responsabilidade da empresa não tendo o trabalhador qualquer oportunidade de opinar a respeito. Nestas condições, não
acreditamos ser justo nem admissível que o empregado venha a ser onerado
com despesas adicionais geradas pela exclusiva necessidade de serviço e para
as quais não concorre.
A questão social que o problema suscita tem sido freqUentemente levada
nos Tribunais Trabalhistas que, por falta de expresso amparo legal para a
pretensão, têm decidido ora pelo acolhimento da reivindicação ora pela sua
improcedência. A corrente jutispttidencial que opina pela legalidade do pre-tendido lastreia seu entendimento no princípio da ..irredutibilidade salarial".
Os que se opõem a tal ponto de vista julgam qiiC tal amplitude não pode ser
dada ao referido princípio.
Impõe-se pôr um termo final a tão estéril debate que apenas contribui
para congestionar ainda mais os pretórios. Cabe ao legislador deferir de forma expressa, clara e inequívoca os difeitos e deveres de cada qual no relacionamento trabalhista, atendendo sempre para a peculiaridade de que este ordenamento jurídico deve acolher os postulados da justiça social.
Numa época em que os salários vêm perdendo dia a dia o seu poder
aquisitivo, urge adotar as medidas legislativas cabíveis a fim de que tão vasta
categoria profiss-ional como a dos ferroviários não veja a sua remuneração reduzida de forma indireta.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1981.- Itamar Franco.

J68.l

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

Partes Contratantes deverão levar em consideração se existe uma base cientifica

C.
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Art. 236. No serviço ferroviário --considerado este o de transporte em
estradas de ferro abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios,
obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem
como o serviço do tráfego, de tefegrafia, telefonia e funcionamento de todas
as instalações ferroviárias- aplicam-se os preceitos especiais constantes desta Seção.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social
e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1981
Permite a sindicalização dos empregados de sociedades de economia mista e de instituições educacionais de qualquer natureza vinculadas ao Poder Público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O parágrafo único do art. 566, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a
viger com a seguinte redação:
"Art. 566. . ...........................••........•.....
Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artígo os empregados de sociedades de economia mista e de instituições educacionais de qualquer natureza vinculadas ao Poder
Público, desde que subordinados ao regime desta Consolidação."
Arl, 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em conformidade com o preceituado no art. 566, da Consolidação das
Leis do Trabalho, não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e das
instituições paraestatãis.
Posteriormente, pela Lei n9 6.128, de 6 de novembro de 1974, originária
de iniciativa do Poder Executivo, essa vedação foi atenuada, dela sendo excluídos os empregados de sociedades de economia mista.
Foi um primeiro passo que, a nosso ver, deve ser estendido a outras categorias, como a dos empregados em instituições educacionais de qualquer natureza vinculadas ao Poder Público, desde que regidos pelo regime da legislação trabalhista.
De fato, não vislumbramos qualquer razão que desaconselhe a possibilidade de os integrantes dessa categoria se filiarem à entidade sindical correspondente, não havendo, no caso, qualquer prejuízo ao Poder Público.
Por essa razão, preconizamos nova redação para o parágrafo único do
art. 566, da Consolidação das Leis do Trabalho, nele incluindo os empregados de instituições educacionais de qualquer natureza vinculadas ao Poder
Público.
Assinale-se, por derradeiro, que a medida nos foi sugerida pelo Sindicato
dos Professores do Estado da Paraíba.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1981. - Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das
instituições paraestatais.
Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os
empregados de sociedade de economia mista.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Ser~·iço Público Civil.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1981
Limita a aplicação da correção monetária, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A correção monetária prevista nos Decretos-leis n9s. 19, de 30
de agosto de 1966, e 70, de 21 de novembro de 1966, só serã aplicâvel até o pa·
gamento do valor nominal do contrato.

Parágrafo Único. Entende-se como valor nominal do contrato a quantia expressa em moeda corrente no país, colocada à disposição do mutuário,
independente de qualquer acrêscilno.
Art. 29 A aplicação do disposto no artigo anterior obedecerá aos seguintes princípios:
I - em nenhum caso haverá direito a restrição em favor do mutuário;
I I - pago nominalmente o contrato, o valor das prestações restantes
permanecerá estável;
III -findo o prazo contratual ou pago o total das prestações e ainda
restando saldo devedor, este ficará a cargo" do Fundo de Compensação deVariações Salariais, maritido pero Banco Nacional da Habitação - BNH.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrãrio.
Justificação
I. Instrumento de política econômica, a correção monetária, entre outras finalidades, visa a recuperar o prestígio dos títulos públicos, estimular a
poupança, eliminar o atraso no pagamento de impostos e a defender as empresas contra a ilusão dos lucros contábeis.
Com efeito, o uso de títulos públicos, desestimulado, durante muito tempo, pela corrosão da moeda, recebeu na correção monetária substancial atrativo.
A prática da poupança, também, foi estimulada pela correção monetária. E. que o particular sabendo que determinado tipo de depósito bancário
resiste aos efeitos do tempo, logicamente a ele recorre. Por isso, diz-se que a
correção monetária estimula a poupança.
Por utro lado, a correção monetária obriga o contribuinte a manter em
dia seus débitos tributários. Ninguém quer pagar imposto acrescido de correção monetária.
Finalmente, a correção monetária é responsável pela defesa das empresas contra a ilusão dos lucros contábeis. Anteriormente, o ativo das empresas
não era revalorizado e, conseqUentemente, os lucros contábeis ficavam defasados no tempo, sem a correspondente atualização.
Ainda à margem de tais vantagens, a correção monetária oferece ao Governo a oportunidade de lançar mão de maior volume de recursos particulares, para aplicá-lo em investimentos públicos.
Por tudo isso, diz-se, a correção monetária é uma fonte de proteção da
economia, é um meio de financiarrlento' do progresso do País.
2. Paralelamente aos efeitos proprocíonados na economia em geral, a
corrcção monetária foi utilizada, também, nos contratos de habitação. Neste
setor, persegue, basicamente, os seguintes objetivos: a) evitar que, com a inflação, os mutuários amortizem seuS financiamentos em moeda desvalorizada, bc:nc::ficiando-se de taxas reais de jUros, fortemente negativas; b) tornar o
mercado de crédito a longo prazo suficientemente atrativo para a captação de
poupunças privadas: e c) manter a capacidade de refinanciamento do sistema,
pela defesa do poder aquisitivo das amortizações e juros por ela recebidos.
Com tais objetivos, a correçãO monetáría foi aplicada nos contratos de
habitação, a partir de 1964.
Quando essa política foi lançada, é evidénte, a economia brasileira apresentava um quadro bem diverso do de hoje.
Com as alterações verificadas ao logo do tempo, apenas para citar dois
parâmetros, de tal sorte que a dívida externa, hoje, já se eleva à casa dos sessenta (60) bilhões de dólares, c com o preço do principal derivado de petróleo,
a gasolina, nas proximidades de Cr$ IOO,OO (cem cruzeiros) o litro, temos que
todos os bens estão incomensuravelmente mais caros do que há 17 anos atrás.
Em conseqüência, a correção monetária passou a oferecer distorções.
Tome-se como exemplo o seguinte: num financiamento obtido em 1977,
pelo valor nominal de Cr$ 188.000,00 (cento e- õ"itenta e oito mil cruzeiros), o
adquirente. hoje, final de 198 I, terá pago o dobro daquele valor, como mostra o quadro abaixo:
- - -···
Valor Nomi
nal do con

trato

(Em-

Valor
da pres
tacão -

Ano

(Effi CRS)

CR$)

188.

000~00
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lo Ano

29 Ano
39 Ano

-

4? Ano 59 Ano

-

Indico

de Awn~n-

'

1977

2.600

~9

3. 300

78

19 79
198"01981

5. 000
7. 000
14.000

TO'l'l1L PAGO NO QUINQU!:.NIO

I

to da
prestacão

-

.

'"
'"

Total oa

r<o por·-

ano
(Er.1

CP~)

I

I

31. 200
39.GOO

50%

60.000

1001.

168.000

······--·-·

J()f>.,_: F<Jram despre7ad~~ ou arredondadas as frações inferiores a !00}.
Por esse demon!otrottivo ÍIC<.l cvidenciad<J o seguinte·

84.000

382.800

..

19) em 5 (cinco) anos o mutuário pagou 2 (duas) vezes o valor nominal
do contrato; e
2C~) em 5 (cinco) anos o valor da prestação subiu, em média, 55% (cinqUenta e cinco por cento) ao ano.
Considerando que esse contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos,
que os aumentos futuros serão ínfimos e que o total pago num quinquênio,
no seguinte só será acrescido de 55% (cinqUenta e cinco por cento) do seu valor, teremos o seguinte quadro:

No do Quinquênio

Ptõ!rcentual de Aumento s/
o valor do Quinquênio

Anterior

19
29

3o
<o

Total f>a(lo no
Quinquêi1i0
(Em CR$)

-

382. soo

55%
55%
55%

59_3. 300
919.600
1.425.300

Total pago no final do contrato., ..... 3.321.000
/Obs.: Foram dcspre:wdas as frações inferiores a !00).

Fica evidenciado, pois, que no final do contrato o mutuário pagará 17
(dezessete) vezes o valor nominal do contrato. E se esse contrato for submetido a cálculos de computador, este indicará que mesmo pagando 3,3 milhões
de cruzeiros, o mutuário ainda terá como saldo devedor uma cifra quase infinita, a ser absolvida pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais.
3. Vê-se, desse modo, que estamos diante de autêntica distorção da
política económico-financeira do Governo. Pagar 3,3 milhões de cruzeiros
por um contrato que custou 188 (cento e oitenta e oito mi1 cruzeiros) constitui
inegável absurdo. E leve-se em conta que neste cálculo não há cumulatividade
de valores, isto é, capital-sobre-capital-sobre-juros, vez que em caso contrário
somente um computador teria capacidade de efetuar tal cálculo.
Acresça-se a isso os seguintes fatos:
I -A correção monetária é um realimentador da i_nflação; e
II- O assalariado ganha para cobrir os seguintes custos:
a) alimentação;
b) transporte;
c) vestuário;
d) habitação;
e) saúde;

'

"'

•

fi educação; e
g) lazer

Ora, se somente no item habitação o Governo descarrega o maior de todos os encargos, pode-se avaliar o quadro de dificuldades do assalariado.
Urge, portanto, que se faça uma modificação na legislação, capaz de corrigir as distorções apontadas.
Da forma como é aplicada, a correção monetária desvirtua os seus objetivos iniciais, pelos seguintes motivos:
a) o mutuário está pagando uma prestação supervaiorizada monetariamente;
b J a correção, ao invés de conter a inflação, a acelera; e
c) não cumprindo o mutuário suas obrigações, conseqUentemente, não
haverá refinanciamento do sistema e nem aumento de caPtação de poupanças
privadas. Caem, assim, por terra os principais objetivos da instituição da correção monetária.
4. Demonstrando que a correção mqnetária, útil ao fortalecimento do
siStema económico, não vem sendo empregada da forma mais co~veniente,
convém limitar a sua aplicação.
Essa limitação consistirá em fixar na legislação, _como está no projeto,
um ponto de parada. A lei dirá simplesmente: a correção monetária só será
aplicável até o pagamento do valor nominal do co_ntrato. Daí em diante, as
prestações permanecerão estáveis.
Com essa disposição, evitar-se-á a ocorrência das duas posições opostas:
nem o mutuário pagará a prestação supervalorizada, nem o órgão financiador a receberá desvalorizada.
Será, portanto, um meio termo ou um ponto de consenso. A alegação de
possível perda na capacidade de refinanciamento do sistema não teria sentido, pois já se viu que a prestação seria paga monetariamente atualizada.
Além do mais há um dado novo na questão: a nova política salarial. A principal fonte de recursos do Sistema Financeiro de Habitação é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. COmo os reajustes salariais ocorrem duas vezes
ao ano, também duas vezes se eleva a reserva do Fundo de Garantía. Então,
mudou a política salarial e mudou também, e para melhor, a forma de captação de recursos para refmanciamento do Sistema Financeiro de Habitação.

•
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Com iss_o fica evidenciado que a limitação da correção monetária será útil, e mais justa, tanto púa o mutuário como para o Governo.
Por outro lado evitará que o mutuário, ao final de 20 (vinte) anos, venha
a pagar 17 (dezessete) vezes o valor nominal do contrato.
Para evitar injustiça, a lei conteria, ainda, as seguintes regras:
I -em nenhum caso haverã direito a restituição em favor do mutuário;
II -pago nominalmente o contrato, o valor das prestações permanecerá
estável; e
III- findo o prazo contratual ou pago o total das prestações e ainda
restando saldo devedor, este ficará a cargo do Fundo de Compensação deVariações Salariais, mantido pelo Banco Nacional da Habitação - BNH.
Dessa forma, ficaria regulada a aplicação da correção monetária, de forma mais humana e justa.
Para evitar injustiÇa, a lei conteria, ainda, as seguintes regras:
I - em nenhum caso haverá direito a restituição em favor do mutuário;
II -pago nominalmente o contrato, o valor das prestações permanecerá
estável; e
III - findo o prazo contratual ou pago o total das prestações e ainda
restando saldo devedor, este ficará a cargo do Fundo de Compensação deVariações Salariais, mantido pelo Banco Nacional da Habitação -_ BNH.
Dessa forma, ficaria regulada a aplicação da correção monetãria, de forma mais humana e justa.
5. Do ponto de vista eminentemente político, ligeira pesquisa revela
que o Partido de maior representação na Câmara Federal - PDS, mantêm
em seu Programa, acerca da política de habitação, a seguinte meta:
"dirigir a política habitacional prioritáriamente à população de
baixa renda, com faixas destinadas aos casais jovens, pessoas idosas,
doentes e incapacitadas."
6. Por último, cumpre explicitar que o presente projeto de lei e a justificação que o acompanha são fruto, único e exclusiva, do advogado piauiense
José Messias Alves, cabendo-me, apenas, a iniciativa da apresentação.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1981. - He/vídio Nunes.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 19, DE 30 DE AGOSTO DE 1966

•
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Obriga a adoçào de cláusula de correção monetária nas operações
do Sistema Financeiro da Habitação, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe ê conferida
pelo art. 30 do Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, e
Considerando que o citado artigo do Ato Institucional n9 2 lhe confere
competência para expedir decretos-leis sobre matêria de segurança nacional;
Considerando que o problema da correção monetãria aplicada às operações habitacionais, atihge à maiõdá clã população nacional;
Considerando que, dada a diversidade de critêrios preconizados pelas
leis que -regem a matêría, a sua aplicação tem gerado dúvidas e incertezas
• sobre ponto de suma importância na vída das classes menos favorecidas, o
que pode acarretar intranqUilidade social;
Considerando que, dada a finalidade eminentemente social do Banco
Nacional da Habitação, deve lhe ser concedida maior autonomia para regulamentar os diversos critêrios a serem adotados na aplicação da correção monetária nas operações habitacionais;
Considerando a necessidade de serem uniformizados os índices que refletem a depreciação monetãria adotando-se como padrão os fixados pelo Conselho Nacional de Economia, mas tambêm a conveniência de serem admitidos critérios e condições de aplicação da correção com maior flexibilidade;
Considerando a urgência de promulgação de norma legal que ponha fim
• ao estado de incerteza decorrente das dúvidas e fatos acima referidos, e que,
desta forma, restitua a tranqUilidade social a que estã indiscutivelmente ligada a segurança nacional, decreta:
Art. 1º Em todas as operações do Sistema Financeiro da Habitação deverã ser adotada cláusula de correção monetária, de acordo com os índices de
correção monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia, para correção do valor das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, e cuja aplicação obedecerá a instruções do Banco Nacional da Habitação.
§ J9 O reajustamento das prestações poderá ser feito com base no salário míriifuo, no caso de operações que tenham por objeto imóveis residenciais de valor unitário inferior a Setenta e dnco (75) salários-mínimos e sedestinarem a atender às necessidades habitacionais de famílias de baixa renda.
•
§ 29 O Banco Nacional da Habitação, bem como os demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, poderão financiar ou descontar
as operações de compra e venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, empréstimo, financiamento e conStrUÇãO de habitação para pagamento a
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prazo, quando os créditos delas resultantes forem corrigidos monetariamente, de acordo com o art. Iº deste Decreto-lei.
Art. 29 Os órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação poderão pagar correção monetária aos depósitos que hajam neles permanecido
por prazo superior a cento e oitenta (180) dias.
Art. 3~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1966; 1459 da Independência e 789 da República.
-H. CASTELLO BRANCO~ Carlos Medeiros Silva- Octavio BulhõesRoberto Campos.
DECRETO-LEI N• 70, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Autoriza ofuncionamento de associações de poupança e empréstimo, institui a cédula hipotecária, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi-

nanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetes lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos

0.1.

si?guintes.

REQUERIMENTO N• 276, DE 1981
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n'i' 098, de 1980, e
Projeto de Lei do Senado n• 050, de 1981.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1981.- Raimundo Parente, Presidente
da Comissão de Legislação Social.
REQUERIMENTO N• 277, DE

1;~,

Excelentíssimo Senhor Senador Jarbas Passarinho
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no artigo 195, item I, do Regimento Interno, requeiro a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n9 280/80,
de minha autoria, considerando que não foi relatado no prazo regimental
pela Comissão de Constituição e Justiça, único órgão têcnico ao qual a matéria foi distribuída.
Justificação

No curso do mês de outubro do ã.no próximo passado apresentei duas
proposições com o objetivo de aprimorar o procedimento de escolha das personalidades indicadas para integrar os tribunais com jurisdição em todo o território nacional. Tratava-se, em primeiro lugar, de um projeto de lei incluindo entre as atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil opinar sobre a escolha efetuada pelo Presidente da República de magistrado cuja nomeação
dependa de prévia aprovação desta Casa. Em segundo lugar, sugerimos a alteração do Regimento Interno do Senado Federal, não só no sentido de compatibilizar este com a nova missão que se atribuia a OAB mas também a fim
de que ficasse explicitado a obrigatoriedade de ser o candidato ouvido pela
Comissão competente.
Tanto uma proposição como a outra não receberam até a presente data
os devidos pareceres, encontrando-se esgotado de muito o prazo regimental
de 20 (vinte) dias (art. 138, letra a do Regimento Interno). Ao solicitar a inclusão das matérias na Ordem do Dia, independentemente de prévio pronunciamento do órgão técnico, desejo m-ais uma vez encarecer a necessidade das
medidas preconizadas.
Exerce o Poder Legislativo, atravês da Câmara Alta, uma de suas mais
importantes missões políticas -ao apreciar as indicações de magistrados. A
função judicante no seu mais alto nível só pode ser exercida por pessoas cujos
conhecimentos _específicos na área sejam cornprovadamente aprofundados,
sendo ainda exigível absoluta idoneidade do ponto de vista ético. Estes dois
requisitos são, presumivelmente, perquiridos a nível Executivo antes de ser
efetuada a indicação. Ocorre entretanto que o Senado Federal, segundo a
praxe que vem sendo adotada nesta matéria, não chega a tomar conhecimento dos dados concretos. Ao longo dos anos a Casa vem decidindo assunto de
tamanha gravidade apenas com base num curriculum vitae fornecido pelo
próprio candidato. Acreditamos ser chegado o momento de tornar efetiva a
atuação do Poder Legislativo não só auscultando a opinião de órgão Jireta-
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mente interessado no aprimoramento das instituições jurídicas (OAB) como
também submetendo o indicado ao crivo do exame pessoal. t o mínimo que
se pode exigir se é que desejãmoS realmente exercitar nossa missão constitucional.
Entendo ser necessária a râp1da tramitação das referidas proposições visto sermos constantemente chamados a examinar nomes e indicações sem termos os devidos meios para dar cumprimento a tal mister.
O empenho em apressar a tramitação dos projetes justifica-se não só
pelo conteúdo da matéfia erri Si mas ta-mbém, e sobretudo, porque urge fazer
com que o Poder Legislativo reassuma o papel que lhe cabe no quadro institucional sendo para tanto necessário dotá-lo de instrumentos e mecanismos
adequados.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1981. - Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos lidos serão publtcados e incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lV-Secretário.

E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 278, DE 1981
Requeremos, nos termos do Regimento, e para melhor esclarecimento
sobre. o Proj~t~ n9 178/81, ora em curso no Senado, e de autoria do requerente, sejam sohcttadas ao Senhor Ministro da Agricultura as seguintes informações:
a) Quais os devedores de quantia superior a Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), que se encontram em mora nos pagamentos devidos à CEPLAC, ou tenham tido os seus empréstimos renovados ou prorrogados.
Mencionar-se o montante respectivo de cada devedor.
b) Quanto foi dispendido pela CEPLAC, nos últimos cinco anos, com
despesas de viagens ao estrangeiro, incluídas passagens, diárias e ajudas de
custo, assim como os auxílios concedidos a associações de classe, conselhos e
sindicatos, com igual finalidade?
c) Quanto dispendeu a CEPLAC, a qualquer título, nos últimos dez
anos, com auxílios dados a sindicatos ou associações de classe, inclusive para
construção de sedes?
dj Quantos postos médicos são mantidos pela CEPLAC, nas regiões cacaueiras, e quanto dispende com o fornecimento de medicamentos?
e! Quanto dispendeu a CEPL_AC em despesas de publicações ou divulgação a qualquer título em jornais, rãdios, e televisão, nos últimos cinco
anos?
JJ Quanto dispende a CEPLAC em pesquisas voltadas para o cacau?
Sala das Sessões, 14 de agosto de.1981.- Luiz Viana Filho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas. Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen·
to que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretário.

E: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 279, DE 1981
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos A na is do Senado, da entrevista do Dr. Djalma de Oliveira, Secretário de
Saúde do governo Marco Maciel, de Pernambuco, publicado no Diário de
Pernambuco em I7 de agosto corrente.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1981.- Aderbal Jurema.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido serã.
nos termos regimentais, submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto, por cessão do nobre
Senador Luiz Caivacante.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Inicialmente, trago ao conhecimento da Casa, numa comunicação, o êxit? da :ampanha realizada pelo Ministério da Saúde contra a poliomielite, vacmaçao esta que se efetuou no dia 15 de agosto último.
Com dados atualizados até às 14 horas_ de ontem, dia 17 de agosto de
1981, em todas as Unidades da Federação, inclusive Fernando de Noronha
foram vacinadas, numa faixa de população-alvo menor de 5 anos 17 milhões
955 mil e 77 crianças, e a_ população vacinada, menor de 5 anos,'jã atingia a
significativa cifra de 14 milhões, 734 mil e 60 crianças, e, incluindo aquelas
vacinadas com mais de 5 anos, o total atingia jâ a 17 milhões, 64 mil e 824
crianças, numa percentagem de cobertura dessa faixa de 82,06%.
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi um grande esforço realizado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministro Waldir Arcoverde e sua equipe,
não obstante a falha inicial de não ter podido realizar essa primeira vacinação, como estava prevista, no mês de maio, se não me falha a memória, em
vi~tu~e ~a ?corr~ncia de a_lg~-~~s doses alteradas. Só depois de nova compra
fetta a Belgrca for que conseguuam executar essa campanha agora, na primeira quinzena do mês de agosto.

Agosto de 1981

Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está de parabéns o Sr.
Ministro da Saúde pelo trabalho realizado, visando erradicar do Território
Nacional tão terrível doença.
O Sr. Alberto Silva- Permite-me V. Ex_f. um aparte?
O SR. ALMlR PINTO - Pois não.
O Sr. Alberto Silva- Associo-me às palavras de V. Ext- com relação à
vacinação que ocorreu no Brasil, no sábado próximo passado. Quem acompanhou pela televisão o esforço realizado no País pelo Ministério da Saúde,
tem, realmente, que se curvar à eficiência da campanha que foi levada a efei~
to. Aproveito o discurso de V. Ext- para associar-me ao esforço, ao sucesso e
ao êxito que o Ministério da Saúde teve na pessoa do Ministro Waldir Arcoverde.
O SR. ALMIR PINTO --Agradeço a V. Ext- o aparte porque, conterrâneo que é-de V. Ex• o Sr. Ministro Waldir Arcoverde, ê de justiça reconhecerse o trabalho que S. Ext- vem realizando à frente daquele Ministério. Homem
modesto, até mesmo humilde, mas que se compenetrou do verdadeiro papel
que devia desempenhar à frente de tão importante órgão do Governo Federal. E não é só no setor da vacinação. Sabemos o que, com as poucas verbas
de que dispõe, S. Ext- tem feito para a erradicação da malária, da doença de
Chagas, da esquistossomose, enfim, problemas ligados ao saneamento básico
que está diretaniente subordinado ao Ministério do Interior. Mas, esse entrosamento entre os Ministérios da Saúde da Previdência e Assistência Social e
do Interior está dando bom resultado para a Nação porque, quando nada, o
~asil, com seus 119 milhões de habitantes, deverá dentro de dois anos, ficar
com uma taxa exclusiva de 119 casos de poliomielite no correr de um ano. Por
conseguinte, é uma vitória muito grande para nós brasileiros. E essa vitória
agradeça-se sobretudo ao Ministério da Saúde do País, que, através do seu
ilustre titular, tudo fez para preservar a saúde do povo brasileiro.

•
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O Sr. He/vídio Nunes- Permite-me V. Ext- um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Com maior prazer concedo o aparte ao nobre
Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Almir Pinto, desejo pedir
permíssão a V. Ex~ para, por seu intermédio parabenizar o piauense Ministro
Waldir Arcoverde pelo que vem desenvolvendo à frente daquele Ministério,
pelo grande trabalho que vem realizando em favor da saúde do Pais e, marcadamente, pelo êxito alcançado na vacinação procedida no último sábado em
todos os quadrantes do Território Nacional contra a paralisia infantil. Estava
eu no interior do País e posso afirmar e atestar que o êxito não se verificou
apenas nos grandes centros mas também nos menores e nas mais longínquas
comunidades deste País. Realmente, o Ministro Waldir Arcoverde merece
elogios. A própria Oposição jã começa a elogiã-lo, o que é uma indicação de
que, dentro em breve, não apenas o Ministro Waldir Arcoverde mas todo o
Governo Federal estará recebendo os merecidos elogios dos que fazem oposição neste País.

•

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço, nobre Senador Helvídio Nunes, o
aparte de V. Ex.~. que dá um testemunho muito interessante porque se encon- •
trava exatamente no interior do seu Estado, na cidade de Picos uma das mais
importantes do Piauí, mas nos disse também que foi a campanha nas pequenas comunidades, que comprova a estratégia preparada pelo Ministério da
Saúde, para a campanha de vacinação contra a Pólio.
Eu recebi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uns dados do Ministério da
Saúde, inclusive esse livrete, Ação de Controle da Poliomelite, do Ministério
da Saúde, e eu me permitirei ler alguns dados interessantes que revelam o
quanto já foi feito em relação à erradicação da poliomielite em território naciOnal.
Em t 980, além da vacinação de rotina, foram aplicadas em
cada um dos dois nacionais de vacinação (14 de junho e 16 de ages- •
to) mais de vinte milhões de doses de vacina. Representando mais de
90% de cobertura na população de menores de cinco anos de idade.
O Plano Decenal de Saúde para as Américas (1971-1980) estabelecia como meta reduzir a incidência anual de poliomielite a 0,1
.caso por 100.000 habitantes (equivalente a um caso por milhão.)
Para o Brasil, com uma população de aproximadamente
119.000.000 de habitantes, a meta seria, então, menos de 119 casos
por ano, ou seja, cerca de 9 casos por período de 4 semanas.
A notificação da poliomielite em 1980, demonstra que:
a) de l v de janeiro a 14 de junho foram notificados l.OECT casos,
com média de 181 por período de 4 semanas;
b) de IS de junho a 31 de dezembro foram notificados 282 ca- -9
sos, com média de 40 por período de 4 semanas;
c) no último período de 4 semanas foram notificados apenas 8
casos suspeitos.
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Mantidos esses níveis de incidência, terá sido atingida a meta
proposta de controle da poliomielite.
Para isto, todavia, é fundamental que sejam mantidos os altos
níveis de cobertura vacinai obtidos em 1980, jâ que experiências semelhantes em outros países mostraram que a falta de continuidade
dos programas de vacinação contra a poliomelite é responsável pela
volta da incidência aos níveis anteriores.
E aqui o Ministério faz uma apreciação sobre os países desenvolvidos, os
países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos. Então, faz o paraleM
lo e nos dá a proporção de 0,1 para 1 I9 milhões de habitantes do Brasil, ou
seja 119 casos por ano, quando a doença estiver erradicada no território nacional.
O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ext- um aparte?
~•

-l

O SR. ALMIR PINTO- Tenho o maior prazer de conceder o aparte ao
terceiro senador piauense.
O Sr. Bernardino Viana - Quero de antemãó ilgfadecer a sua gentileza,
Senador Almir Pinto. No ano passado, já V. Ext- fazia um comentário sobre a
vacinação contra a poliomielite no Bi-asil, que também foi comandada pelo
Ministério da Saúde, tendO -à frente o nosso prezado amígo e conterrâneo.
Dr. Waldir Arcoverde. E o que se nota é o seguinte: no Brasil, quando se quer
realmente executar determinado serviço, encontra o apoio geral. Uma das
coisas que mais me entusiasmou foi ver, no domingo passado e mesmo antes
de domingo, nos a tos preparativos da vacinação, o movimento que se fez de
todas as vias de transporte para que chegassem em tempo, na hora aprazada,
as vacinas nos diversos locais onde haveriam de chegar. E na noite de domingo verifiquei. através da Televisão, que realmente foi um verdadeiro sucesso
do programa. E V. Ext- como médico, como autoridade no assunto, já no ano
passado elogiou o programa, e este ano volta novamente a elogiar. Este é um
gesto que me comove e me faz solidarizar com V. Ext-, parabenizando-o por
este gesto tào humano e simpâtico. De parabéns o Senhor Ministro da SaU:de
c sua eficiente equipe. Muito ob-rigado.
OSR ALMIR PINTO- Nobre Senador Bernardino Viana, agradeço o
upute de V. Ex• Como bem disse V. Ex•, volto este ano elogiar a campanha
de vacinação contra a Pólio. Na verdade, não poderia deixar de fazê-lo, porque a campanha deste ano nada deixou a desejar a campanha realizada no
ano passado. Acredito que iremos obter, cm 1981, o êxito que foi obtido em
1980.

a
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O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Com o maior prazer ouvir~i o nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Senador Almir Pinto, no ano passado,
ao que me parece, foi V. Ex' mesmo quem anunciou aqui o resultado da vacinação contra a paralisia infantil, e eu me ergui para trazer o meu testemunho
o meu aplauso e apoio ao ilustre Ministro da Saúde, Waldir Arcoverde, pelos
resultados obtidos com a vacinação. Não somos nós, nem a nossa voz, nem o
nosso apoio que deve estimular S. Ext-; são as vozes e as preces de todas as
• famílias. de todos os chefes de família, de todas as mães. deste País. mães de
15 milhões de crianças de zero, de um a cinco anos de idade que tiveram a sua
vacinação nessa campanha de 1981. Portanto, pode ficar certo o Sr. Ministro
da Saúde que não são os aplausoso e as palmas que ele recebe no Senado, mas
as preces murmurejadas diante dos altares, pelas mães de família, de todo o
Brasil, que tiveram seus filhos acobertados por essa terrível doença que tem
infelicitado tantas vidas. De maneira que trago a V. Ex' o meu aplauso por
esta manifestação, em nome do Senado,a urna campanha meritória, grandíloM
qua do Senhor Ministro da Saúde, Waldir Arcoverde.

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o brilhante aparte de V. Ex• como
bem diz V. Ex', o agradecimento é daquelas mães que rezam e oram a toda
.-hora pela saúde e felicidade dos seus filhos. Sabemos, homens do sertão que
somos, V. Ex' do Espírito Santo e eu do Ceará, do cuidado, do desvelo daquelas pobres mães, desamparadas, pobres, -sem qualquer conforto, que tudo
fazem para acobertar com o seu carinho, com o seu afago, a sua afeição, os
.sofrimentos daqueles pequenos entes que estão espalhados por todo o território nacional. V. Ex• colocou bem o problema, o agracecimento é delas, é da
Nação brasileira, enfim.
Sr. Presidente, fiz esta comunicação que achei por demais oportuno
5obre o Min"istérfo da Saúde. Agora, irer rile reportar ao Ministério da Agricultura, para abordar a questão do custeio, e empréstimos para a nossa lavoura.
Ocupei-me, dias atrás, sobre a problemática relacionada com o financiamento da agricultura, que representa a principal, senão a mais importante,
•ronte de riqueza para o País. Acontece que o setor agrícola, ao ser subsidiado
pelo Governo federal, vinha sendo apontado como uma das causas aceleradoras da inflação, se bem que a produção correspondesse muito bem, favore-
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cendo o erário nacional com elevada cota de exportação de produtos em
grão.
Na época em que abordei o assunto de subsídios à lavoura como fonte
inflacionária, trouxe ao conhecimento dos nobres Senadores opinião de abalizados economistas brasileiros, que ofereciam sugestões para amenizar a influência inflacionáiía dos subsídios agrícolas e me referi ao Professor Otávio
B_u_lhões, que deu à imprensa aquela entrevista em que sentenciava: "Se oBrasil continuar a captar recursos externos e subsidiando a agricultura, dentro de
~t?!s anos entrará em insolvência," e apontava como uma das soluções para o
angustiante problema o aumento de impostos.
Houve certa reação em se colocar em prática essa medida pelo fato de o
povo brasileiro já estar muito alcançado nas suas finanças, com o crescente
decesso do poder aquisitivo, numa sociedade consumista como a nossa. Foi,
então, aventada a idéia de se injetar o dinheiro da poupança na agricultura
po~ não ser uma fonte inflaciQp_âria, surgindo daí, a seguir, uma outra idéia
do professor Azevedo de se recorrer aos empréstimos dos bancos particulares, que passariam de 20 para 25%.
Ontem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a ârea econômica do Governo
esteve reunida com o Ministro Arnaury Stabile, da Agricultura e a imprensa
de hoje nos dá a boa nova de que o Ministério garantiu o financiamento aos
que amanham a terra, obedendo a esse critério: mini, pequenos e médios produtores nào ficarão sem crédito, tendo sido, então, estabelecido o seguinte de-cá logo, que \'em transcrito, hoje, no Correio Braziliense, para distribuição de
recursos à agricultura, da seguinte forma:

COMO FICA AGORA O CREDITO?
As regras para o crédito de custeio até o final deste ano serão de
;Jcordo com o Banco Central, as seguintes:
l) Não v<d faltar dinheiro para quem quiser plantar;
2) Os mini, pequenos e médios produtores terão créditos garantidos- no Bctuco do Brasil, bem corno em qualquer outro banco
privado ou estadual:
3) Os grandes produtores serão atendidos obrigatoriamente
pelos bancos comerciais, com os mesmos juros subsidiados do BB;
4) O governo está empenhado em que o grande produtor seja
atendido preferencialmente fora do BB, para desconcentrar o crédito;
5) O BB dará o crédito de custeio em "caráter supletivo" aos
grandes produtores, caso eles não encontrem recursos na agência do
banco privado de sua região, ressalvados três casos especiais: os
grandes arrendatários, os que tiverem hipoteca no BB e as terras de
município sem agência de banco comercial. Nesses casos serão semM
pre atendidos.
6) Os bancos comerciais não poderão cobrar nenhuma forma
de reciprocidade no crédito de custeio, tais como exigência de saldo
médio, compra de ações, CDBs (Certificados de
Depósitos ·Bancários), seguros etc.
7) Os grandes proprietários qu~ tiverem a terra hipotecada no
BB poderão ser atendidos pelo banco comercial, que por sua vez
não poderú ter qualquer tipo de empecilho já que o custeio terã
como garantia o penhor da safra e não a fazenda; o mesmo acontecerá com os grandes arrendatários, que não têm terra para dar em
garantia. De qualquer forma, nestes casos o BB atenderá os pedidos.
8) Os i1ancos comerciais estarão obrigados a complementar,
com as menores taxas de mercado cobradas no momento de pessoas
jurídicas, o percentual de 40% do custeio que não tem juros subsidiados.
9) Se houver arrecadação suficiente de depósito a prazo o BB
poderá usar estes recursos no atendimento da p, 1-, "· ~ de 20% de custeio do médio produtor a taxas de rnercadc 1~~~.8% r o BB, hoje).
lO) Os bancos comerciais terão mesmo >.!Ue d. !gar a janeiro
com 70% de suas aplicações obrigatórias em crédito je custeio, do
total equivalente a 25% dos depósitos à vista em suas agências (que
por sua vez deverão estar atendidos até finai de setembro).
Assim, está afastada a idéia de fixação de teto para custeio agrícola e,
pelo que sabemos, o volume de aplicações na área rural superará 650 bilhões
de cruzeiros, Com os bancos privados colocando mais 200 bilhões, especialmente para os grandes produtores.

O Sr. Saldanha Derzi- V. Ex'" dá licença para um aparte, nobre Sena·
dor?

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, Senador Saldanh•'• Derzi.
O Sr. Saldanha Der::i - E justo, é humano e é razoavel que o G ,.
verno se preocupe com o pequeno, o mini e

r

médio produtor. Daí o Ban~.:o
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do Brasil só irâ financiar as lavouras de custeio, as lavouras agrícolas aos peR
quenos e médios produtores; os médios - se não me engano- classificados
em menos ...
O SR ALMIR PINTO- Os gi8ndes estão classificados nos bancos coR
merciais privados.
-O Sr. Saldanha Derz.i - ... os médios - se não me engano classificados com menos- de 300 hectares. Isso na suposição do Ministro Dei R
fim e do Ministro Galvêas de que o grande agricultor jã esteja capitalizado,
tenha tido lucros para poder fazer face à sua lavoura de custeio. Mas acontece
que o homem do campo, o homem da zona rural, hoje, é um homem em R
pobrecido pela orientação do GOVerno, que desampara totalmente o homem
que produz e trabalha para a grandeza desta Nação. Na hora dos preços, na
hora de o produtor colher, o seu produto não vale nada, mas na hora de o
consuJ"Qidor ir ao supermercado ou às grandes lojas, para fazer as suas compras, aí paga preços escorchantes. O homem do campo hoje é um empobrecido. Falam na crise da indústria, rrias esta é causada exclusivamente pelo empobrecimento do homem da zona rural que é o grande consumidor da indúsR
tria nacional. Nós não teremos nunca uma grande indústria, neste País, se
não tiVermos uma iona rural, uma zona de produção forte e enriquecida. Então, o que terá o Governo, apesar das informações, todas elas inverídicas, de
que teremos uma grande produção este ano, como tivemos no ano passado?
No ano passado, tivemos uma ãrea menor plantada no País. Realmente, pelo
tempo, pelas chuvas que caíram na ocasião, a produtividade foi boa e compensou a diminuição de 15% da área plantada neste País. Agora, nobre Senador, neste ano, teremos uma diminuição de mais de 30% da área plantada no

País, pela loucura dos homens que estão orientando a produção neste País.
Completo desconhecimento de causa. Esse coitado do Ministro da Agricultura ainda reagiu, disse que não admitiria, que teria que ser financiada pelo
Banco do Brasil toda a produção agrícola, mas tem que se render, pela pressão dos homens que comandam a política financeira e econômica deste País_,
que são os Ministros do Planejamento e da Fazenda. O coitado do Ministro
da Agricultura sai como um derrotado, dá pena olhar a sua justificativa na televisão. EstáRse sentindo que o que S. Ex• está falando não é verdade. Está-se
sentindo que realmente não teremos produção este ano e- escreva aí, Senador- nós iremos importar grãos, feijão, arroz, milho e, possivelmente, soja,
pelo erro da orientação da política econômico-financeira deste País. Então,
estou realmente desacreditado na orientação, estão totalmente perdidos, é
uma nau à deriva, e o Brasil vai pagar as conseqüências, ele que necessita de
uma grande produção para ajudar a pagar a nossa dívida externa através da
exportação e manter a nossa indústria? E a indústria automobilística, a indústria de tratares, o çaos em que está o País, exclusivamente pelo empobrecimento do homem da zona rural? Lamentavelmente, este País vai mal, a agricultura vai mal, a pecuária vai pior, nobre Senador. Vamos agüentar as conseqüências e os desmandos dos homens que comandam a política econômicofinanccira deste País?

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• e, pelo que pude
apreender, a agricultura, no pensar de V. Ex•, vai mal, justamente por falta de
custeio, mas, pelo que também pude apreender, uma das causas de menor
produção foi exatamente a escassez de chuvas.
Estive agora, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Angelo, e fui informado de que a estiagem que nunca havia atingido aquela região, este ano
apareceu por lâ, dando o ar de sua graça e prejudicou, talvez, 30% da lavoura
de Santo Angelo e dos campos de Uruguaiana.
Em relação à parte de recursos, falei sobre os pequenos e grandes agricuhores, e passarei a ler um tópico do "Correio Braziliense", pedindo a
atenção de V. Ex•
Os grandes produtores, que representam 4% do número de
agricultores, mas repondem por 1/3 da produção nacional de grãos,
encontrarão nos bancos privados as mesmas condições de financiamento que ;;lté agora tinham no Banco do Brasil: financiamento de
custeio na base de 60% do VBC a taxa de juros subsidiados e a possibilidade çie negociar o financiamento dos restantes 40% a taxas de
juros de mercado.
Como V. Ex• vê, parece que há o maior interesse do Governo em minimizar esta dificuldade que o eminente Senador acaba de mencionar, porque é
forçoso, também, reconhecer que o País está em dificuldade, está em crise financeira e que o que ele faz é emprestar nada menos que 650 bilhões pelo
Banco do Brasil e 200 bi!hões pelos bancos comerciais.
O Sr. Saldanha Der:i- Nobre Senador, a verba era de 1 tri!hão de cruzeiros para a agricultura. Já diminui para 600 bilhões pelo Banco do Brasil e
200 bilhões pelos bancos particulares. V. Ex• sabe muito bem que os bancos
particulares não estão estruturados, como o Banco do Brasil, para um financiamento agrícola e pecuário, nesta Nação. Absolutamente. Isto é proteger

Agosto de 1981

mais os bancos que já tiveram um lucro, neste semestre, de 800% do seu capitaL Isto é a proteção com o dinheiro do Governo, porque o dinheiro serâ repassado pelo banco Central e uma parte dele serâ daquele depósito compulsório que O Banco Central poderia transferir ao Banco do Brasil, porque não
há uma organização nem no Ministério da Agricultura que tenha prestado
tantos serviços à produção, neste País, como o Banco do Brasil, que é o linico, realmente, capacitado a amparar os homens que trabalham pela produção
na nossa Pátria. Nunca tivemos um Ministério da Agricultura atuante rnas,
felizmente, sempre tivemos um Banco do Brasil atuante, capaz, bem orientado e que teril procurado dar o crédito àqueles que necessitam. Agora, vâ o
agricultor ao banco particular, vá ver as transações danosas, as triangulares
nos bancos particulares, a exigir a média de depósito, embora diga o jornal
que ele não pode exigir, mas exige, ou outra fórmula qualquer para se ressarcír, determinando que parte desse empréstimo seja dada em prazo fixo nos
bancos e os bancos particulares têm várias maneiras de burlar a lei. Então,
nós temos consciência, o agricultor, o homem do campo vai ao Banco do Brasil e tira esta grande missão, porque o Banco do Brasil foi sempre muito
maior que o Ministério da Agricultura.

.-..

O SR. ALMIR PINTO- Quero dizer, tambêm, que o dinheiro doBrasil está no Banco do Brasil, mas V. Ex• raciocinou sob a hipótese de que os
bancos comerciais, não obstante o Governo ter dito que não poderiam, ou
não poderão, vir com essa história de saldo médio, nem com isso, nem com
aquilo terão que ser submetidos a uma fiscalização para que seja cumprido o
que ficou acertado na área econômica do Pafs.
O Sr. Lomanto Junior - V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex• tem o aparte.

t;

O Sr. Lomanto Junior- Nobre Senador Almir Pinto, a experiência do
Senador Saldanha Derzi, por todos nós reconhecida aqui, sem dúvida alguma
um dos maiores pecuaristas deste País e um homem que tem uma larga experiência no setor, me surpreede, não a sua grande experiência, mas exatamente
a colocação do problem·:t como realmente o Senador Saldanha Derzi quis
apartear V. Ex• A convocação dos bancos particulares, Senador Almir Pinto,
é exatamente para abrir um leque, para facilitar e também obrigar os bancos
particulares a uma participação mais ativa no setor ...
O Sr. Saldanha Derzi- Facilitar o lucro dos bancos particulares com o
dinheiro do Banco Central.
O Sr. Lomanto Júnior - ... da mais alta relevância para a economia brasileira, que é o setor da agricultura. Então, não há nenhum inconveniente. Que
ao Banco do Brasil fique a parcela, vamos dizer, de dois terços da aplicação
dos recursos, usando a grande estrutura, quer dizer, esta malha imensa de
agências, espargidas, espalhadas por todo o interior do País para auxiliar, e
não há nenhuma exigência, saldo médio, essas coisas todas são para empréstiR
mo me_ramente comercial. Para empréstimo agrícola, a exigência ê apenas
aquela mesma que o Banco do Brasil faz e que o Banco Central, naturalmente, traçou as normas. O que é verdade- e o Senador Saldanha Derzi, que foi
um dos nossos mais leais companheiros, e que por circunstâncias que nós lamentamos, até hoje, de nós se afastou -S. Ex" sabe que a disposição do Go- •
verno do Presidente Figueiredo é manter a agricultura até o final do seu Governo como prioridade número um. Ê claro que o Brasil estâ vivendo momentos de tremendas dificuldades: a escassez de recursos, a inflação, tudo
conspira contra nós e, conseqiientemente, contra o próprio programa do Governo. Mas, sabe o nobre Senador Saldanha Derzi, que o Presidente Figueiredo cumprirá a sua meta- e deverei fazer um pronunciamento ainda esta semana, nesta Casa - a meta principal do seu Governo, que é a meta política;
ele vai dar aquela ênfase, que prometeu dar ao povo brasileiro, neste setor viR
tal para sua economia, e para a própria felicidade do povo, que é o setor agrícola. Pode o Senador Saldanha Derzi ficar certo, e ele sabe que estâ, ele sabe,
o Senador Saldanha Derzi, porque foi um dos melhores companheiros que -•
nós tivemos- repito -lamentamos o seu afastamento. Ele sabe que hã sinceridade, por parte do Presidente Figueiredo, que é um Governo voltado para
os interesses fundamentais. Esta história de se dizer que o Presidente Figueiredo orienta seu Governo no sentido contrârio aos interesses populares, é
uma inverdade. Ele é um homem que vive o dia-a-dia dos problemas nacioR
nais~-e a meta principal dele é atingir o homem, o homem na sua inteireza, o
homem- ?Ol-ft-i~e,-e--Romem--eeon-ômic-o, e-hern-em n-a s-u-a- eomplex-idaàe, mas,
sobretudo, o homem no seu aspecto vital. Então, quero aplaudir V. Ex" quando traz esta notícia, e dizer que nós recebemos também, com aplausos, a participação de bancos particulares, que precisam dar a sua cota de sacrificio, e
aí eu concordo com V. Ex•, os bancos particulares precisam dar, porque no
momento são os grandes privilegiados. Infelizmente, eu não conCOrdo, abso- .,
lutamente, com esta política no que tange aos juros, acho que isto é uma política inteiramente errada, no meu entender, ela não alcançará o combate à inflação, pois os grandes priVHegiados da República são realmente os banquei-

•
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ros, continuam sendo os banqueiros. Então, o Governo té:m que usar, pelo
menos, esta malha, esta estrutura, para que eles possam levar à agricultura
brasileira aqJ.!.eles recuros de que ela carece para o seu desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador Almir Pinto, sei que o discurso de V. Ex'" estâ provocando a atenção da Casa e os apartes são todos pertinentes, mas temos oradores inscritos e jã está se aproximando o fim da Hora do Expediente. V. Ex• já ultrapassou seu tempo de 13
minutos.

O SR. ALMIR PINTO- Eu lamento, porque não era desejo meu ultrapassar esse tempo, mas não poderia deixar de conceder os apartes que foram
solicitados.
O Sr. Saldanha Derzi- Nobre Senador Almir Pinto, eu fui citado nominalmente pelo nobre Senador Lomanto Júnior, portanto solicito um rápido
aparte. (Assentimento do orador.) Sabe o Senador Lomanto Júnior que eu
era Vice-Líder do Governo nesta Casa ...
O Sr. Lomanto Júnior - Para minha honra.
O Sr. Saldanha Derzi- ... quando fiz uma das mais veementes críticas ao
Governo quanto a sua orientação sobre a política para a agricultura e pecuária, de grande repercussão, poiS pedi atê demissão do Ministro porque
. achava-o, e acho ainda, incapaz pafa- o cargo. Quando o nobre Senador Jarbas Passarinho me convidou para continuar na Vice-Liderança, disse ao
nobre Senador Jarbas Passarinho, meu fraternal amigo, que não poderia continuar porque eu desejava criticar os eirõs do Governo. Nobremente, S. Ex•,
Líder de então, deu-me absoluta liberdade. Voltei, então, à Vice~Liderança
com a liberdade de criticar os efros do Governo. Eu não duvido da intenção
do Senhor Presidente da República em querer dar prioridade ao homem do
campo, à agricultura e à pecuãria, mas S. Ex• está sendo sabotado pelos seus
auxiliares, incapazes muitos deles. Estão sabotando a intenção do Presidente
da República de amparar o homem do campo. E é tempo do Senhor Presidente da República ver o que está sendo feito nesta Nação em prejuízo do homem que produz para a grandeza desta Nação. Muito obrigado.

O SR. ALMlR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador

•

.

Saldanha Derzi. Devo dizer que V. Ex• poderia ter continuado na ViceLiderança, criticando o GovernO~ porque es:te deve sentir-se bem quando é
criticado honestamente, quando se oferece a corrigenda para os seus erros. E
uma forma de cooperar com o Governo. Quando critico, quando sei que algo
está errado procuro ensinar o que deve ser o certo. Por conseguinte, não haveria nenhuma admoestação a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, uma vez que, em se criticando, se ind·ique o caminho certo a seguir.
Sr. Presidente, encerrando este meu despretensioso pronunciamento,
nesta tarde, devo dizer que o Presidente Figueiredo encara prioritariamente a
agricultura brasileira, tanto assim que a área econômica deixou a ajuda à
agricultura, em conta aberta, no Banco do Brasil. E isto por uma razão muito
simples, pois como disse o próprio Ministro do Planejamento Delfim Netto:
"A agricultura pouco importa e, sim, muito exporta". Muito obrigado."

(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO
EM SEU DISCURSO.
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O SR. PRESIDENTt (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nestes tempos de notícias e de retificações de jornais, quero apr'oVeitar a
oportunidade para, aqui neste plenário, fazer uma colocação correta do meu
pensamento em relação à venda de um frigorífico no meu Estado. O reparo e
a colocação que desejo fazer, dizem respeito a uma nota publicada no Jornal
do Brasil, com algumas declarações a mim atribuídas. Quero deixar o meu
pensamento bem claro, aqui, em respeito à minha própria consciência e em
respeito a muitos amigos que tenho dentro do Partido Democrático Social.
A minha posição é a seguinte: eu declarei que, se a venda do frigorífico
do Piauí, de acordo com o noticiário do meu Estado, se efetivasse pelo preço
que os jornais indicavam, alguns espertalhões iriam enriquecer e alguns candidatos, que provavelmente usariam a legenda do PDS, iriam ter as suas caixinhas reforçadas, para jogar contra nós na próxima eleição. Eu nunca disse
que esta venda iria aumentar a caixinha do PDS, em respeito ao Partido e a
muitos amigos que tenho lá dentro.
E a segunda colocação: eu disse que, se o frigorífico fosse vendido por
esse preço, isto se constituiria em um verdadeiro assalto ao patrimônio público do Piauí, parecido com aquele assalto do trem pagador na Inglaterra. Estas eram as colocações que queria fazer.
Mas, Sr. Presidente, leio o meu discurso:
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em fins da semana passada, fui surpreendido, como todo o Piauí, com a
notícia estampada nos jornais de Teresina, dando conta da venda do maior e
mais importante estabelecirilento industrial de meu Estado, o FRIPISA Frigoríficos Industriais do Piauí S/A.
Segundo os jornais, dos quais tenho em mãos um exemplar, foi aberta
uma concorrência, ao que tudo indica, de ambito apenas estadual, e por estes
mesmos jormi.is tomamos conhecimento do valor das propostas em julgamento. A maior delas não ultrapassa os 57 milhões de cruzeiros.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta notícia causou um impacto, não
só em mim, como representante qUe sou do Piauí nesta Casa do Congresso,
mas também como ex-governador do Estado, e que implantei em carâter definitivo este frigorífico.
O primeiro impacto foi o da notícia de que o FRIPISA estava sendo vendido, e o segundo, não menos importante: o valor das ofertas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é como se o Brasil acordasse um dia, com
as manchetes:
.. Por decisão de sua Diretoria, depois de realizada uma assembléia geral
de acionistas, como de praxe, está à venda a Companhia Siderúrgica Nacional".
Há várias propostas, sendo que o Grupo A oferece x, e o Grupo B, y, e
os brasileiros, mesmo sem entender de Siderúrgica, verificassem logo que a
maior oferta era tão baixa, que a venda da Companhia Siderúrgica Nacional
por este valor se constituía em um acinte à dignidade nacional.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha reação e da maioria dos
piauienses foi de estupefação diante da notícia.
Para o Piauí, o FRIPISA representa, em relação à pecuária do Estado, o
mesmo que a Campanhia Siderúrgica Nacional representa no mercado de ferro e aÇo, para o Brasil.
Para que os nobres Senadores possam entender o que estou afirmando,
voltemos à história da colonização do Piauí.
Hã pouco mais de 100 anos, e por toda a segunda metade do século XIX,
o Piauí atingiu a invejável situação de maior produtor de gado do Nordeste, e
3• o.u .4• colocação em todo o País.
No porto de Amarração, no Município de Parnaíba, dezenas de navios
recebiam volumes cada vez maiores de charque de excelente qualidade, dali
exportados para os metcados interno e externo do País.
~Acrescenta-se a este próspero comércio, o de exportação de couros e peles~ cera de carnaúba e sementes oleaginosas, e compreender-se-á que o Piauí
já tenha atingido, no passado bem próximo, uma situação invejável de maior
gerador de divisas para o País, só perdendo para São Paulo com a venda do
cafê.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não eram decorridos ainda 50
anos deste século, e o Piauíjá.ficava para trás como produtor de gado e como
gerador de divisas entre os outros Estados do Nordeste.
Para tentar restabelecer o desenvolvimento da pecuária no Piauí é que
homens ilustres do meu Estado, como o ex-Senador Sigefredo Pacheco, idealizaram coristruir um grande frigorífico, bem no centro da região de maior
densidade da pecuária piauiense, o Município de Campo Maior.
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O sonho de Sigefredo foi realizado no governo Chagas Rodrigues, ainda
que incompleto.
A finalidade do frigorífico era justamente esta: através de incentivos ao
criador. oferecer, a este, preço justo e compensador pelo boi em pé, e à população, carne saudável e a preços acessíveis.
Ao assumir o governo, em 1971, encontrei o FRIPISA funcionando, isto
é: em Campo Maior, um abatedouro_rn_oderno, com alguns carros frigoríficos
que conduziam a carne fresca para Teresina, e aí distribuída nos açougues
públicos e particulares.
Existia ainda em Teresina um posto de venda construído no centro de
uma praça, com instalações ftigoríficas para armazenamento de carne congelada a uma temperatura de -l0°C, só que, em lugar de ali ser armazenada carne, armazenava-se gelo fabricado em Campo Maior.
O FRIPISA, em 1971, ganhava mais vendendo gelo em Teresina, do que
carne.
Em Campo Maior, além do abatedouro realmente moderno, existia apenas uma câmara de congelamento rápido, de pequena capacidade, alimentada por um único compressor, que, por sua vez, dependia de precário grupo
gerador, que funcionava a óleo diesel.
Em menos de um ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a ajuda do
Ministério da Agricultura, da SUDENE e do BNDE, conseguimos concluir o
Frigorífico, iristalando câmaras frigoríficas com capacidade para armazenar
até 600 toneladas de carne, e uma moderníssima fábrica de derivados, como
salsichas, presuntos, mortadela e variada gama de outros produtos, todos
com marca registrada aprovada para uso no País, e até no exterior.
Além disso, fizemos construir uma linha de transmissão elétrica, de
Campo Maior até o FRIPISA, e ali uma subestação abaixadora, e mais, instalamos um grupo gerador com capacidade para atender a todo o Frigorífico
nas emergências, além de dois modernos conjuntos de compressores para garantir o frio nas câmaras de estocagem.
A conselho do Ministro Cirn~_Lima, levamo~ para o Piauí, para supervisionar todo _este empreendimento, homens experimentados do Rio Grande do
Sul, que, em pouco tempo, transformaram o FRIPISA no mais moderno e
rentável frigorífico de todo o Nordeste.
Estava realizado o sonho do ex-Senador Sigefredo Pacheco- a pecuária
do Piauí recebeu o impacto d_Q_n_ovo órgão, e criadores do extremo sul doEstado, que vendiam seus bois para a Bahia a preços nem sempre compensadores, passaram a vender para o FRIPISA, que pagava o boi em pé por preço
alto e à vista.
Depois que deixei o governo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aconteceu
com o FRIPlSA o mesmo que à universidade. Os gaúChos foram mandados
de volta para o Rio Grande do Sul como -indesejáveis e o FRIPISA deixou de
ser aquele estabelecimento que dava lucro e promovia o desenvolvimento da
pecuária piauiense.
Hoje, por incompetência do Governo do Piauí, os piauienses, principalmente da Capital, estão comendo carne de Goiás a preço quase proibitivo, e
os pobres criadores piauienses sem qualquer condição de concorrer no mercaéo,---além de-sem estímulo, sujeitos a todas as desgraças, a começar pela seca,
Se o FRIPISA é hoje deficitário, a culpa é exclusiva do Governo, da oligarquia que lá se instalou, e que não tem a menor sensibilidade para as desgraças do criador piauiense.
Para o governador é mais cômodo fechar os olhos e deixar que o bOi do
Piauí desapareça de uma vez, e em seu lugar entre no Piauí a preços altos os
nutridos bois de Goiãs, com todo o respeito que tenho pelos criadores gaianos.
O Sr. Saldanha Derzi - V Ex• me permite?
O SR. ALBERTO SILVA- Com todo o prazer.
O Sr. Saldanha Derzi - Estou ouvindo com atenção o discurso de V.
Ex•, nobre Senador Alberto Silva. Realmente é estranhável - eu não conheço o FRIPISA- m~s é estranhável a venda de um frigorífico com as características do FRIPISA por cinqUenta e sete milhões de cruzeiros. Disse V.
Ex• que o FRIPISA tem só de câmaras frias, para estocagem, calculadas em
seiscentas toneladas e tem também uma fábrica de embutidos. Ora, nobre Senador, hoje não se contrói uma câmara frigorífica desse porte, seiscentas toneladas, por cinqUenta e sete milhões de cruzeiros. Disse V. Ex• que ele tem
capacidade para abate de seiscentas reses por dia; é um frigorífico que tem fiscalização federal, então deve ser um frigófífico-de primeira ordem, montado
dentro da melhor técnica possível e de sanidade respeitável. É estranhável,
realmente, uma transação dessa ao preço de cinqiienta e sete milhões. Um frigorífico com essas características como V. Ex• diz, esse frigorífico não pode
valer menos de trezentos e cinqüenta a quatrocentos milhões de cruzeiros. t
verdade que hoje frigorífico é um péssinló negódO"j:iela má orientação do Go-
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verno. Todos os frigoríficos. estão tendo prejuízos, mas ê natural, e é preciso
que o Governo agUente cOm esses prejuízos para amparar os seus criadores,
os seus pecuaristas do seu Estado, porque se vende por cinqUenta e sete milhões de cruzeiros, e se se fecha amanhã esse frigorífico, que prejuízo que ele
vai dar aos pecuaristas do Estado do Piauí! Compensa mantê-lo com um pequeno prejuízo, mas conservando um mercado certo para os invernistas e pecuaristas daquele Estado. Realmente, a transação, nos moldes em que V. Ex'
transmite à Casa é estranhável, porque um frigorífico com essas características, com fiscali;zação federal, com seiscentas toneladas de estocagem, com
uma fábrica de embutidos, não pode vender menos do que trezentos e cinqUenta a quatrocentos milhões de cruzeiros, nobre Senador.
O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senador Saldanha Derzi, agradeço
o aparte de V. Ex• V. Ex ' colocou o dedo no âmago da questão. Estamos
contrários à venda do frigorífico, exatamente, porque o frigorífico é a garantia do produtor, do criador de gado do Piauí. Se ele der prejuízo, o Governo
l'lgüenta com o prejuízo, porque ele tem meios de se safar por outro lado.
O Sr~ Saldanha Derzi - E o próprio pecuarista que paga.
O SR. ALBERTO SJL VA - Exatamente. E outras medidas poderiam
ser obtidas atráves da COBAL ou mesmo da SUDENE e outros bancos oficiais, enfim, para garantir ao produtor de gado exatamente aquela situação
de sobrevivência e desenvolvimento.
Muito obrigado a V. Ex~ pelo aparte.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pior é que esta concorrência para
a venda do FRIPISA foi aberta, e já está na fase de julgamento das pçopostas,
sem que tenha havido uma reavaliação do ativo do FRIPISA por uma comissão de alto nível técnico designada pelo Governo do Estado, com amplos debates públicos, para que o povo piauiense tornas_se conhecimento do valor
real do FRIPISA.
Em lugar disto, os jornais publicaram um Edital sui generis, que faço
questão de trazer ao conhecimento da Casa:
"OFERTA PÚBLICA
A Diretoria, autorizada pelo Decreto n9 4.356, de 6 de julho de

1981, faz saber aos acionistas e ao público em geral que se encontram para transferência, por venda, 39.951 ações ordinãrias nominativas pertencentes ao Estado do Piauí, no valor patrimonial de
Cr$ 1.292,5 cada uma, ao proponente que melhor convier aos interesses do acionista controlador, cujas propostas serão recebidas no
entreposto da Empresa, na Praça Demóstenes Avelino, sfn9, até às
lO horas de 12 de agosto de 1981."
Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é vendido o maior estabelecimento industrial do Piauí, pertencente ao Governo do Estado; uma
símples Oferta: Pública, e será entregue ao proponente que melhor convier ao
acionista controlador (naturalmente o Governo do Estado).
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo, e todos os piauienses comigo, que, em se tratando de um frigorífico do porte do FRIPISA, esta Oferta
Pública deveria no mfoimo ser de âmbito nacionai e pubHcada nos mais importantes jornais do País, para que, ao menos, a proposta vencedora pudesse
partir de um grupo industrial com experiência comprovada no ramo, reconhecida nacionalmente.
Mesmo em se tratando de uma Companhia de Economia Mista, o que
está à venda é o maior patrimônio industrial e"xistente no Piauí, e pertencente
ao Governo do Estado.
Nesta Oferta Pública nenhuma referência é feita à lei que autorizou a
venda das ações, nem qualquer referência ao preço mínimo pelo qual seria
vendido o frigorífico, condições imprescindíveis em qualquer concorrência
séria,
Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nos jornais do meu Estado:
O Dia. de 13 de agosto de 1981, a seguinte manchete:
"Lourival Parente compra o FRIPISA."
O Estado, do mesmo dia, tem a seguinte manchete:
"Lourival Parente ganha a concorrência de compra do FRIPISA."
E O Dia, .de 16 e 17 do corrente, diz finalmente:
.. Mapil compra FRIPISA à vista e acaba com especulações."
Por estes jornais o· frigorífico estã vendido.
Nos mesmos jornais, em sua parte interna, ficamos sabendo o valor das
propostas:
A de Lourival Parente, 57 milhões em 12 prestações; e a Mapil, 52 mi~
lhões à vista.
Logo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, qualquer das duas propostas está
muito aquém do preço real do Frigorífico do Piauí S.A. - FRIPISA,
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E mais ainda, Sr. Presidente, nenhum dos dois proponentes tem qualquer experiência no ramo da indústria de frigoríficos. Um tem uma fábrica de
biscoitos e o outro é um construtor de prédios.
Além disso, as instalações industriais de Campo Maior valem hoje, no
mínimo,-quatrocentos milhões de cruzeiros, e o terreno de Teresina, com seu
posto de venda e suas câmaras frigoríficas na Praça Demóstenes Avelino, no
mínimo 30 milhões, e mais 700 hectares de terras férteis no Município de Palmeirais, que também, por baixo, valem 7 milhões de cruzeiros.
Se tirar do controle do Estado, um órgão regulador de preço e estimulador da pecuária piauiense, a mim me parece um verdadeiro crime contra os
interesses do Piauí, vendê-lo pelo preço que os jornais estão anunciando, isto
é, 57 milhões· de cruzeiros, seria mais do que crime; jâ seria insanidade.
Fica aqui o meu protesto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e a minha decisão de, se concretizada a venda, apelar para urna ação popular, destinada a
impedir que se concretize um ato de governo, que se tem mostrado até hoje
incapaz, incompetente e insensível à miséria que, aos pOucos, estâ invadindo
a zona rural do Piauí, quer na agricultura, quer na pecuária.

O Sr. Eve/ásio Vieira -

Permite V. Ext um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA- Pois não.

"

O Sr. Eve/ásio Vieira - Senador Alberto Silva, depois de ter percorrido
o Nordeste por algumas vezes, observando as suas riquezas- e o Nordeste
dispõe de grandes riquezas -verifico que o que está faltando é o aproveita- ·
mento dessas riquezas naturais transformando-as em bens úteis à sociedade
nordestina, à sociedade brasileira e ao exterior. A criação desse frigorífico foi
exatamente com a finalidade de aproveitar a matéria-prima, de favorecer o
abastecimento para o consumo interno, de produzir e também industrializar
a carne ou as carnes para o mercado exterior. V. Ext., sempre zeloso da defesa
dos interesses do Piauí, completou a obra iniciada pelo governador anterior.
Aquela obra passou a se constituir no principal agente de desenvolvimento do
Piauí. Hoje, o Governo do Piauí se dispõe a entregar esse grande patrimônio
à iniciativa privada. Não seria de merecer recriminação, se quem o fosse adquirir pagasse o preço jUsto e estivesse em condições de dar continuidade àquela obra. Mas, o que é de se estranhar- e compreende-se a posição de V.
Ex', o protesto de V. Ex' enquanto não se realiza a transação- o que não se
justifica é um Estado pobre, um governo que dispõe de poucos recursos financeiros, entregar esse valioso patrimônio, provavelmente, valendo hoje em
termos de 500 milhões de cruzeiros, por um preço irrisório. Alguma coisa de
estranho há nessa transação, Sr. Senador, por isso V. Ex' acerta em, mais
uma vez, levantar a sua voz nesta Casa em defesa dos altos interesses do
Piauí. Os nossos cumprimentos.

O SR. ALBERTO SILVA- Meus agradecimentos, nobre Senador Evelãsio Vieira.
O nobre Senador Saldanha Derzi e V. Ex' trouxeram uma contribuição
valiosa a esta minha preocupação, para que não se venda o patrimônio do
FrigorífiCo do Piauí que, como disse muito bem o Sr. Senador Saldanha Derzi, uril homem ligado à criação e à pecuária, o Governo do Estado tem que
manter esse órgão na mão, para ajudar ao pecuarista, para assisti-lo nas suas
dificuldades e não transferi-lo simplistamente para as mãos de particulares
que não têm o menor interesse.
O Sr. Saldanha Derzi- O Governo poderia simplificar. Se ele realmente
tem o desejo de amparar os produtores do Estado do Piauí, por que não convoca os pecuaristas? Por que não organiza uma cooperativa ...
O SR. ALBERTO SILVA -

Perfeitamente.

O Sr. Saldanha Derzi- ... dos pecuaristas? Entrega a administração aos
pecuaristas e à cooperativa, então, fica no Estado e os pecuaristas que conhecem o ramo irão fazer aquilo comercialmente e não como homens de governo, como cabide de empregos. Irão fazer aquilo funcionar, dar lucro e serão
amparados os produtores pecuaristas daquele Estado que merecem o amparo
do Go_verno. A todo preço é barato no amparo ao produtor.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA - Com todo prazer concedo o aparte ao
nobre Senad_or Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santi/lo -Traz V. Ex• a esta Casa a sua preocupação
transformada numa grave denúncia, e ela está a merecer de todos nós inteira
solidariedade.
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O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.

O Sr. Henrique Santillo- O PMDB solidariza-se com V. Ext. nesta denúncia muito grave e ao mesmo tempo, nobre Senador Alberto Silva, está o

Governo Federal, desta vez com maior intensidade, anunciando normas de
privatização de algumas empresas estatais. Segundo consta, essas empresas
que já se encontram às dezenas estariam dispostas à privatização. Além de
outros cuidados, além de outras incertezas, além de outras dúvidas, assaltanos esta principal: de que forma serão privatizadas determinadas empresas
estatais neste País, que custaram ao povo imensos sacrifícios? Esta é uma dúvida enorme a corroer nossas mentes, a incomodar nossos espíritos, principalmente porque, como disse V. Ex• no seu caso específico, acontecido no
Estado que V_ Ex' representa nesta Casa agora, e que já governou muito bem,
principalmente porque, neste País, não havendo o regime democrático que
permita à sociedade controlar à plena força os órgãoS de Estado do Governo,
isso se faz, quase sempre, nas horas caladas da noite e levando de roldão, levando na esteira, a proteção de imensos grupos privilegiados quase sempre. A
denúncia que, especificamente, V. Ex' traz a esta Casa dá muito bem os limites da forma pela qual, muito provavelmente, se pretende privatizar alguns
setores da economia brasileira. E lógico que também está-nos assaltando,
está-nos incomodando, está-nos assaltando em dúvidas o fato do Estado brasileiro ter-se transforniado, violentamente, num instrumento de defesa do capital apenas e de privilegiar determinados grupos econômicos, através mesmo
de empresas estatais, através mesmo de determinadas companhias de economia mista. Isto nos Preocupa e preocupa a todos nós. Mas, ao mesmo tempo,
nos preocupa o fato de não poder a sociedade, nem mesmo através do Congresso Nacional que é um órgão quase inócuo, esvaziado quase inteiramente,
não poder a sociedade brasileira, nem mesmo através do seu Congresso· Nacional, fiscalizar todo esse processo de negociação entre o Estado e grupos
particulares. Agradeço a V. Ex'
O SR. ALBERTO SILVA que Santillo pela participação ...

O Sr. José Fi'agelli -

Muito agradecido, nobre Senador Henri-

V. Ex" permite um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA- A Mesa já está chamando a minha atenção
para o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que não permitiSse mais apartes pOfque o Seu tempo já está esgotado.

O Sr. José Frage/li- Solicitei, Sr. Presidente, apenas um aparte muito
rápido par dizer que, entre as falhas e as lacunas desse edital de concorrência
vimos que nele nem se estabeleceu uma garantia para a permanência desse frigorífico no território piauiense, não há nenhuma condição. Certa vez tive que
vender uma unidade de produção de açúcar e recordo-me muito bem que até
foi um grupo daqui de Goiás que a adquiriu, e está lá a Usina da Jaciara funCionando muito bem, progredindo. Estabeleci corno condição absoluta até de
reversão ao patrimônio do Estado impedindo que essa Usina saísse do território mato-grossense. Pelo que está aí, pelo que V. Ex~ lê, esse frigOrífico no
todo ou em parte poderá ser vendido a terceiros, para fora do Piauí, acabando com esta indústria, cuja maior finalidade todos ressaltaram muito bem,
principalmente, V. Ex•, é de fato proteger a pecuária do seu Estado.
O SR. ALBERTO SILVA - Muito agradecido, nobre Senador José
Fragelli, pelo aparte.
Termino, Sr. Presidente, agradecendo aos nobres Senadores a contribuição que deram ao meu discurso. Esta é a minha preocupação, e não tenho
o intuito, como querem alguns que agora me atacam na Câmara dos Deputa·
dos, não tenho intuito algum de levantar questões de corrupção ou de qualquer natureza, em relação ao Governo do Piauí. O quC -eu estou apontando
aqui são fatos publicados nos jornais e o meu protesto por não concordar
com eles, por ser representantes do povo do Piauí e por ter governado aquele
Estado. IMuito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados estarão realizando nos
dias 25, 16, e 27 do corrente mês um simpósio sobre o tema .. Alternativas
para Carajãs". Gostaria de informar à Casa, mais urna vez, quejã estão confirmadas presenças importantes no referido simpósio. Além de autoridades
governamentais, incluindo-se aí a presença do eminente Ministro das Minas e
Energia, Senhor César Cais, estarão presentes também várias lideranças empresariais, lideranças de trabalhadores, grupos de estudantes de Geologia e de
Engenharia do País, sobretudo do Estado do Pará e Maranhão, representantes da Sociedade Brasileira de Geologia e da Coordenação Nacional dos
Geólogos, para discutirem com os Parlamentares, Senadores e Deputados
Federais, toda a problemática relacionada com o Programa Grande Carajás,
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estabelecido pela Companhia Vale do Rio Doce, presidida pelo Dr. Eliezer
Batista.
O s-imPósiO, Sr. Presidente, está organizado, estruturado, em três grandes painéis.
O J9 Painel, cuja abertura será no dia 25 de agosto próximo, às 9 horas,
pretende analisar o Programa Grande Carajâs, quer do ponto de vista do Governo, quer do ponto de vista de alternativas oferecidas por autoridades ligadas ao assunto. Este painel contará com os seguintes participantes: Dr. Euclides Triches, que estará representando a Companhia Vale do Rio Doce; Dr.
Oziel Carrieiro, Secretário Executivo da Superintendência para o Programa
Grande Carajás, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
Dr. Manoel Gabriel Guerreiro, da Universidade Federal do Pará; Dr. Marcos Dantas, jornalista especializado em problema minerais; Dr. Alexandre
Leal, representando o Ministério da Indústria e do Comércio; e o Dr. Luiz
Alfredo Salomão, representando o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.
O 29 Painel, Sr. Presidente, será no dia 26, também às 9 horas, e contará
com a presença, além do Ministro César Cais, do ex-Ministro João Paulo dos
Reis Velloso; do empresário Antônio Ermírio de Morais; do Dr. Albano
Franco, Presidente da Confederação Nacional da Indústria; do Dr. Francisco
Fernandes, representando o CNPq, economista mineral; e o do Dr. Aleksei
Turenko Júnior, que estará representando a Secretaria de Planejamento do
Estado do Pará, também economista da área mineral. Este painel cuidará de
discutir com os presentes a capacidade da economia nacional para o Progra~
ma Grande Carajás.
O 311 Painel abordará o tema "A Tecnologia Nacional e a Exploração de
Carajás" e contará com a prese-riCa de téCnicos de vários órgãos oficiais do
País, bem como de representantes de grupos industriais na área de Mineralogia do País. Estarão presentes a Dr• Elena Lastres, representando o_CNPq; o
Dr. Fernando Fagundes Neto, Secretário de Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais; o Professor Rogério Cerqueira Leite, da UNICAMP; um represen~
tante da Paula Abib Engenharia de Mirieração; um representante da SUPEM, que é um órgão especializado da DOCEGEO, ligado à Companhia
Vale do Rio Doce; um representante do CETEN, que é um órgão especializado, ligado ao DNPM; um representante do I PT, ligado ao Governo do Estado de São Paulo; e um representante do CEPED,ligado ao Governo dó Estado da Bahia.
Previa este simpósio, Sr. PreSiOente, a realização de um 49 Painel, na manhã do dia 27 do corrente mês, com a presença do Ministro Delfim Netto.
Porque, afinal, sendo ele o Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República a que o programa está afeto através da direção de
um grupo interministeríal, constituído em superintendência, nada mais justo
do que convidá-lo para discutir conosco todas as implicações do Programa
Grande Carajás cOm a economia nacional, inseridas na conjuntura nacional.
Lamentavelmente, no entanto, acabo de receber do ilustre Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República um ofício
nos dando conta da sua impossibilidade de comparecer.
Portanto, o 49 Painel, que seria realizado no dia 27 do corrente mês, está,
pelo menos provisoriamente, suspenso. E lamentável que isso ocorra. Seria
muito bom que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pudessem ter
aqui a presença do Ministro Delfim Netto para, com ele, na presença de lideranças empresariais, de lideranças de trabalhadores, de estudantes, de todo o
pessoal ligado à ãrea de Geologia e Mineralogia do País, pudéssemos nós todos discutir com ele o Programa Grande Carajãs e suas sérías implicações no
contexto da economia nacio-rial.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELV[D/0 NUNES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Martins Filho - Aderbal Jurema- Jutahy Magalhães -Amaral Peixoto - Tancredo Neves- Jaison Barreto- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) que vai ser lida pelo Sr. lll"-Secretârio. -

Sobre a mesa, comunicação

E lido o seguinte
OF. GL-PMDB no 104/81
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Brasília, 13 de agosto de 1981

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder à substituição, como membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, do Senhor Paulo Brossard, aten-

dendo considerações expostas pelo ilustre representante do Rio Grande do
Sul, indicando o nome do Senador Humberto Lucena para preenchimento da
respectiva vaga.
Outrossim, venho solicitar também a minha substituição, como membro
efetivo da mesma Comissão, indicando o Senhor Senador Franco Montoro
para o mesmo lugar na Comissão de Constituição e Justiça, passando a constar o meu nome na relação de suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de elevada estima e consideração. Marcos Freire, Líder do PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Serão feitas as substituições
solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se à

Estã finda a Hora do Expe-

ORDEM DO DIA
Presentes, na Casa, 38 Srs. Senadores.
Item I:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nO? 303,
de 1979-DF, 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 de Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado
em plenário) favorável, com Emenda n9 3-CCJ, que apresenta; 3P
pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal);
- do Distrito Federal, JP pronunciamento: favorável, nos termos das Emendas n11s I 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 Constituição e Justiça;
e
-de Finanças. favorável ao projeto e às emendas da Comissão
do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Richa.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação da votação.

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Vai-se proceder à verificação
solicitada, pelo sistema eletrônico de votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva - Almir Pinto - Amaral Peixoto - Arno Damiani Benedito Canelas -Bernardino Viana - Eunice Michiles- Evelásio Vieira
-Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Lúcio- Luiz CavalcanteMurilo Badaró - Raimundo Parente - Saldanha Derzi.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva- Dirceu Cardoso.....:. José Fragelli- Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Jorge K.alume)- Votaram "SIM" 15 Srs. Senadores e "NAO" 4 Srs. Senadores. Não houve .. quorum".
Nos tennos do art. 327, item VI, do Regimento Interno, a Presidência irá
suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as campainhas, 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 16 horas e 12 minutos, sendo reaberta às
16 horas e 22 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de ·~quorum", a Presidência se dispensa de proceder à verificação reqUerida.
Em conseqüência, todas as demais matérias da pauta de hoje deixam de
ser submetidas à deliberação do Plenário, em virtude de dependerem de votação.

•
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2

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 273,
de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros} o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 274 e 275, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justir;a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

-de Constituicão de Justir;a, pela injuridicidilde, com voto vencido dos
Senadores Franco Montoro e Marcos Freire.

3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 186, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.301,
de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.302 e 1.303, 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'i' 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<1 1.304,
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
-de Constituir;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munici'pios. favorável.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, 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 n9 202, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MO)
a elevar cm Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhõ~. trezentos e quarenta
e dois mil c trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.348 e 1.349, de 1980, das Comissões:
-de Constilui<.-'ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Alunicípios, favorãvel.
7

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 203, de 1980 (apresentado pela ComisSão de_Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.17l.l50,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's L351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
8

..
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São os seguintes os itens cuja votação é adiada

Votação, -em turno único (apreciaçã-o preliminar da juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de __Lei do Senado n'i' 1, de
1981- Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos
casos de inelegibilidades e das normas eleitorais ou partidárias, no período de
I (um) ano imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal,
estadual e municipal, tendo
PARECER, sob n• 596, de 1981, da Comissão

.
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Vatação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar erri
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de- Constituir;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
--- de Municípios, favorãvel.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981 das Comissões:
- de Constituicão e Justh;a. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de AJunici'pio.'>. favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favoráveL
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 (aprese-ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981 ). que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil c oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão

-de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
IS

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão

-

de Constituição e Justir;a, peta constitucionalidade e juridicidade.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n<1 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
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artigo do escritor Josué MonteHo, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portclla na Academia Brasileira de Letras.

17
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de Março de
1964.
18

Votação, em turno único, do Requerimento nY 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 240 de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).

19
Votação, cm primeiro turno, (apreciação prelimínar 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 Aderbal Jurema.
20

Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
nado nC~ 142, de !980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei nY 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.
21

Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
nado nY 146, de 1980, do senador Orestes Quércía, que isenta do Imposto de
Renda o I 3~' salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
22
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 163~ de 1980, do Senador Orestes Quércía, 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.
23

Discussão, em turrio úniCo,- do Projeto de Resolução nY 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de EcOnOmia como conclusão de seu Parecer n'<'
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e ilOVe milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- d,, Cvnstiruicào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro, de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do c_orrente.)
O Sr. Jutah)' l\'lagalhàes- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIUENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
O Sr. Jutah)'' :\tagalhàes- Sr. Presidente, não tendo sido possível o meu
comparecimento à primeira votação nom[nal, eu pediria que fosse registrada
a ~inha presença, já que V. Ex'- não terá uma segunda votação, de acordo
corn o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• será atendido, constando
essa observação do voto de V. Ex~. na Ata.
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O Sr. José Lins- Sr. Presidente, faço o mesmo pedido feito pelo Sena~
dor Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- V. Ex• será atendido, igualmente.
O Sr. Dirceu Cardoso -

•

Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Cunha Lima)- Concedo a palavra, pela ordem,
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Salvo melhor juízo, quero crer que a liberalidade do Presidente não pode
ser tão extensa, tão elástíca como querem os ilustres requerentes.
Sr. Presidente, tenho a relação aqui. Votaram 19 Senadores; 35 estão na
lista de presença, mas só 19 compareceram ao plenãrio. E, agora, dois Sena~
dores requereram para constar na folha de votação.
Sr. Presidente, quero crer que isso é uma liberalidade que a Mesa vai ter
com os ilustres Senadores. Não tenho nenhuma indisposição pessoal contra
ambos. Mas, é um precedente violento. Não estavam presentes, chegam meia
hora depois da votação e querem que sejam consignadas suas presençasnão pode :er.
Sr. Presidente, quero que V. Ex• fixe o critério desde agora. Primeiro, a
Mesa suspende por lO minutos e a votação se faz com 15 minutos; também
não pode. Dez minutos no relógio do Senado, lO minutos no meu relógio, no
relógio de qualquer câmara municipal do Brasil são 10 minutos. Não podem
ser 15 minutos._
Sr. Presidente, há um velho aforismo que V, Ex• me ensinou: dorrnienti~
bus non securir jus, os que vêm retardatários estão retardatários, não podem
mais votar. A ovelha que bale por último não chega ao redil. Fora de hora,
não chega ao redil.
Então, Sr. Presidente, me desculpe, mas V. Ex• não pode ratificar este
procedimento, estão fora da sessão, estão aqui 19, eu vou guardar, estou conferindo agora a presença dos Senadores aqui e a presença deles no painel, a
fim de que não haja dúvida nenhuma no procedimento de votação do Senado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra para uma explicação, Sr.
sidente.

Pre~

.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Tem a palavra para uma explicação o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JlJTAHY MAGALHÃES- (Para uma explicaçã' pessoal. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Acredito que haja um equívoco do nobre Senador Dirceu Cardoso, porque nós não pedimos para que nosso nome constasse da primeira votação.
N ás solícitamo_s que o Presidente, tendo consid,_,_. ado que nã-o havia nú~
mero após a chamada de IO minutos, nós pedimos para que constasse na Ata
a nossa presença na sessão.
Lógico que nóS não podemos após IO minutos pedir para considerar nos~
so voto. V. Ex~ está interpretando equivocadamente a nossa pretensão.
Nós sabemos que V. Ex~. ec;tando tomando nota do nosso compareci~
mente, nós fazemos questão que V. Ex' também considere nossa presença. V.
Ex•, mestre de au·las, os seus alunos estão aqui presentes, Senador. (Muito

•

bem/)

O SR. PRESIDENTE {Cunha Lima) Quero apenas informar ao nobre
Senador Dirceu Cardoso que a sessão foi levantada às 16 horas e 12 minutos e
reaberta às 16 horas e 22 minutos.
Naturalmente, nobre Senador, V. Ex• deve ter~se enganado.
Mas, em prosseguimento a nossa sessão, conferimos a palavra ao nobre
Senador Evdásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sábado último (15 de agosto de 1981), o jornal O Estado de S. Paulo estampou uma entrevista exclusiva do Ministro Delfim Netto. Dividida em
duas partes bem destacadas, a primeira parte da entrevista se referiu ao
problema da Previdência Social, enquanto a seguinte traçou considerações
sobre o conjunto da economia.
Logo na primeira resposta, o Ministro do Planejamento criticou a inefl~
ciência da Previdência Social, onde ocorreu .. um processo de ampliação da
assistência médica muito acima da capacidade de gerar recursos", sendo oresultado financeiro disso a possibilidade de um déficit em torno dos 200 bilhões de cruzeiros só em 1981.
Numa técnica surpreendente, o Professor Delfim Netto, dizendo temer
os efeitos da falência da Previdência sobre o balanço de pagamentos, argu-

•
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menta que a culpa dos problemaS da Previdência cabe ao segurado, que se
nega a pagar mais pela incompetência governamental. Quer dizer, se quiser
receber pelo que já pagou, o segurado em condições de aposentar, tem de pagar mais.
Parece que estamos brincando, Sr. Presidente, e com coisa sêria. Mas
além disso o Sr. Delfim Netto ainda surpreende mais, quando passa a revelar
a nova sistemática de funcionamento da Previdência Social brasileira.
Assim, o Ministro do Planejamento anunciOu as -seguintes alterações no
sistema:
l. Separacão da previdência da assistência· médica;
2. Descentralização da assistência médica.
Esse aspecto da entrevista é sobremane_ira grave. Em primeiro lugar, o
MinistrO da Previdência Social, Jair Soares, tem afirmado que qualquer decisão final partiria do General Figueiredo. Por outro lado, pode ser, como
aconteceu recentemente com as inovações da caderneta de poupança, propostas pelo Ministro do Planejamento e por fim não implantadas, esteja o Ministro Delfim Netto lançando um balão de ensaLo, para sentir as repercussões.
Mas, de toda forma, não lhe cabia adotar um tal posiciOnamento, que
nos leva a admitir tenha o ex-embaixador do Brasil na França retomado o lugar de primeiro-ministro de fato, que ocup-ou nos governos Costa e Silva e
Médici, quando iniciou a era dos projetes grandiosos, em total inobservência
de que o País não dispunha de recursos financeiros capazes sufiCientemente
de conduzi-los todos a bom termo- uma das.principãis causas das nossas
gravíssimas dificuldades atuais.
A conseqüência disso é uma só - na medida em que o Ministro Delfim
Netto traça os rumos da previdência social brasileira, passa a sobrar um cargo no ministério do Governo Figueiredo, exatamente aquele que vinha sendo
ocupado pelo Sr. Jair Soares, cuja presença se tOrna dispensável.
Sr. Presidente,
A segunda parte da entrevista ê uriia rãdiografia dos embaraços presentes, que em passado não muito distante o próprio Ministro ajudou a construir.
A justificativa do Sr. Delfim Netto é que, embora alta, insuportãvel até,
dívida externa brasileira tinha de ser assumida. Da mesma forma, ao afirmar
que o automóvel é o produto mais supérfluo que o País produz, não quer isto
dizer que o apoio dado à indústria automobilística signifique um equívoco do
passado.
A referência ao passado, rio caso presente, obriga um retorno a ele, ou
melhor, aos registres que dele ficaram.
Em junho de 1973, o _então_ Ministro da Fazenda, Delfim Netto, compareceu ao plenário da Câmara-dos Deputados. Dentre outras coisas, buscou
demonstrar ser um erro aceitar o endivida_mento externo como uma bomba
de retardamento, um esquema que, cedo ou tarde, haveria de explodir.
Argumentava então o atual titular do Planejamento- em 1967, a nossa
dívida era 1,6 das nossas exportações, enquanto em 1972 ela não chega a I, ou
seja, representa menos de um ano das exportações brasileiras.
O que aconteceu ao final de 1980? Para uma exportação de 20 bilhões,
132 milhões de dólares, tínhamos uma dívida de 53 bilhões, 848 milhões de
dólares. Quer dizer, a dívida externa é 2,7 vezes o total das exportações, e o
País necessita de exportar 2 anos e 8 meseS, sein nada adquirir do exterior,
para fazer face aos compromísS'ôs. dO endividamento externo.
Dizia ainda mais o Miriistro da Fazenda de então, o Professor Delfim
Netto -devíamos 9 bilhões, 521 milhões de dólares em 31 de dezembro de
1972 (... ).Os vencimentos de três anos somavam 4 bilhões e400 milhões de
dólares. Tínhamos uma reserva de 4 bilhões, f83 milhões de dólares, ou seja,
se decidíssemos parar em 72, tínhamos recursos para pagar durante três anos
e depoís a dívida voltaria aos níveis existentes inicialmente.
O que acontecia no firial de 1980?A dívida externa alcançava 53 bilhões;
848 bilhões de dólares. Os vencimentos de três anos somavam 20 bilhões, 949
milhões de dólares, sendo as reservas (6 bilhões, 913 milhões de dólares) insuficientes para o pagamento de um ano da dívida, pois Os vencimentos programados para 1981 eram de 7 bilhões, 661 milhões de dólar'es.
Não 'só, Sr. presidente, o endividamento externo era uma bomba de retardamento, que afinal explode de maneira catastrófica, como os recursos
dela resultantes, que foram empregados nos projetes errados, hoje são exclusivamente empregados na amortização__da dívida anterior e nos juros que vencem periodicamente.
A restrição externa, que tolhe o ubjetivo de desenvolvimento econômico,
leva o País a um outro gargalo, o das exportações. Por falta de preços competitivos- devido à deficiência tecnológica, à reduzida capacidade gerencial e à
inexistência de um verdadeiro sistema de comercialização internacional - o
Brasil paga para exportar.
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Só de restituições do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, no
primeiro semestre de 1981, foram 20 bilhões de cruzeiros.
Desde a criação, em maio de 1972 (na época era Ministro da Fazenda o
Sr. Delfim Netto), atê fevereiro de 1981, por intermédio da Befiex, segu"ndo o
seu coordenador, Ronaldo Costa Couto, foram obtidos 6,2 bilhões de dólares, com uma geração de divisas da ordem de 4,3 bilhões. A meta para 1981 é
exportar 3 bilhões de dólares, com saldo em divisas entre 60 e 70 centavos de
cada dólar.
Diante da gravidade da situação, Sr. Presidente, a palavra ministerial,
expressa na entrevista que estamos analisando, não tranquiliza. Além disso, a
solução que o Ministro do Planejamento propugna, de mudança na estrutura
da economia, apoiando o esforço de crescimento na agricultura, vem tardiamente.
Como, diante dos déficits crescentes na balança de serviços, será possível
evitar mais cedo ou mais tarde a renegociação da dívida externa brasileira?
Que os nossos credores estão atentos não hâ dúvida, tanto que a queda
de dois ministroS- Mário Henrique Simonsenm e Goibery do Couto e Silva
-representou a oportunidade para que cada um deles, no exato momento,
recebesse, sem mais delongas, um convite para integrar os quadros de funcionários de dois grandes bancos internacionais.
A situação realmente é grave. O desemprego é crescente. Frente a tudo, a
posição do Sr. Delfim Netto é negar- .. não se trata de uma coisa generalizada"-, ou demonstrar arrependimento- "um dos grandes equívocos que eu
fiz foi mandar construir o índfce de desemprego".
A atenção devida ao mercado interno, em todos esses anos, foi mínima.
Preferimos crescer com a ajuda externa, apoiados em exportações problemáticas. Isto é, importamos para exportar depois. No entanto, o corte necessário
nas importações resulta em ociosidade interna e redução na produção de
bens, que poderiam estar sendo colocados por todo o nosso território.
Sr. Presidente,
O balanço do dificuldades que o Professor Delfim Netto produziu é um
roteirá da opção errada, equiVocada e triste, obrigatoriamente seguida pelo
País nos últimos anos.
A abertura ainda não chegou à economia. Falta muito para tanto, mas,
de qualquer forma, uma opção fundamental, apesar de tudo, é aceita pelo
Ministro Delfim Netto, muito embora persista, na anãlise deste, a preocupação maior de encobrir a dimensão real dos problemas do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nado r Humberto Luncena. (Pausa.)
S. Ex'- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana, por cessão ·do
nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:
COMPARECEM, APOS A ORDEM DO DIA, OS SRS. SENADO·
RES:
José Lins- Agenor Maria- Humberto Lucena- Teotônio VilelaLourival Baptista - João Calrnon - Vicente Vuolo - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a -palavra ao -nobre Senador JoSé Richa. (Pausa.)
S_~ Ex'- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: estava-me preparando para solicitar um aparte ao nobre Senador Bernardino Viana, mas S. Ex• acabou de
ler aquele documento, que v_eio do FRIPISA, e não pude mais aparteá-lo.
Quero apenas fazer uma colocação sobre as explicações dadas pelo
nobre Senador Bernardino Viana.
É evidente que o balanço apresentado e lido aqui estabelece uma relação
erl.t!E:. as ações existentes do Governo do Estado e o património apurado em
balanço, pela Diretoria do FRIPISA. Mas não é esse o problema que levantarrios aqui, na Casa. O que dissemos fai que o Frigorífico do Piauí é um estabelecimento industrial de grande porte, é o maior estabelecimento industrial do
Estado, e tem por finalidade manter e estimular o desenvolvimento da pecuária piauiense .
E é claro, eu como engenheiro e como governador que fui daquele Estado, conheço o frigorífico de perto; e conversando com pessoas e grupos que
lidam com frigoríficos, em todo o País, estranho que as ações do FRIPISA,
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todas somadas, as do Estado e as outras que representam outros investidores,
não ultrapassam os setenta milhões de cruzeiros. Quando, na verdade, um frigorífico do porte do FRIPISA, com capacidade para estocagem de seiscentas
toneladas de carne e de abate de seiscentos bois por dia, não pode, de sã consciência, não hã engenheiro, não há economista, no mundo, que examinando a
situação do FRIPISA dê o seu valor por menos de quatrocentos milhões de
cruzeiros.
O que estranhamos, e nisso não vai, aqui, qualquer suspeita ou dúvida a
respeito da honorabilidade do Governo do Piauí, nunca dissemos isso, o que
dissemos é que não é possível vender-se um frigorífico daquele porte pelas
propostas que estão sendo apresentadas e que acabam de ser anunciadas,
aqui, nos seus valores reais, pelo nobre Senador Bernardino Viana.
De maneira que, com as explicações dadas, eu continuo mantendo o meu
protesto de que não é possíVel aceitar-se a venda do FRIPISA por cinqüenta e
dois, ou por cinqUenta e sete milhões de cruzeiroS, um frigorífico que vale, na
realidade, quatrocentos milhões de cruzeiros, no mínimo.

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex' me permite um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA- Pois não.
O Sr. Evelásio Vieira - O documento reproduzido hã poucos instantes
pelo nobre Senador Bernardino Viana não contradiz em nada a denúncia feita por V. Ex• É preciso, nesta oportunidade, nós fazermos ainda um registro
em relação ao pronunciamento feito pelo Senador Helvídio Nunes, que se utilizou do horário de pequenas comunicações, onde não hâ possibilidade para
o diálogo, mas sim apenas para o monólogo. E o Senador Helvídio Nunes fez
· uma referência a respeito da intervenção que realizamos no decorrer do dis~
curso de V. Ex' E é preciso que fique nos Anãis da Casa, apesar de o Senador
Helvídio Nunes estar ausente, mas apenas para constar dos Anais da Casa, é
preciso que se diga que V. Ex' não está nesta Casa, numa jornada inglória,
pelo contrário, a atuação de V. Ex' na defesa dos interesses do Piauí tem sido
reconhecida e proclamada por todos.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.

O Sr. Evelásio Vieira -A nossa intervenção não foi com a intenção de
um gesto de solidariedade, mas sim no reconhecimento de uma denúncia legítima, em que V. Ex' está defendendo os interesses do Piauí. Se o Piauí tem reclamos antigos e não atendidos, como as BR, portos e outros, a reponsabilidade não é de V. Ex' que, como Governardor, como Senador, sempre se
preocupou em lutar pelos problemas do Piauí, em buscar o atendimento das
aspirações da gente do Piauí, naquilo que cabia da parte do Governo Federal.
E foi por isso exatamente, por estarmos sintonizados com V. Ex• é, que intervimos, estranhando do Governo estar decidido a realizar uma transação que
contraria os interesses do Governo e da comunidade piauiense- apenas por
isso. Foi pena que o Senador Helvídio Nunes, com quem sempre temos prazer em dialogar, não tenha a nós permitido o estabelecimento do diálogo com
V. Ex' Era preciso, era neceSsáriO, ·era iiidispensâvel, este nosso registro no
discurso que V. Ex• faz novamente a respeito desse grande patrimônio, que
tem de ser defendido, que ele venha a ser vendido para a iniciativa privada,
mas por um preço pelo menos_ razoável e não entregue a qualquer preço. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ALBERTO SILVA --Muito obrigado, Senador Evelâsio Vieira.
Apenas gostaria de concluir, com o aparte de V. Ex', um raciocínio que não
pode deixar de ser registrado nos Anais desta Casa, que é o seguinte: no aparte com que V. Ex' acaba de me honrar, fazendo citação da pequena comunicação do Senador Helvídio Nunes, V. Ex• lembrou que não sendo permitido
um aparte, V. Ex• foi citado nominalmente, quando o Senador Helvídio Nunes disse que estranhava a sua participação, que ele considerou como sendo
apenas uma solidariedade ao discurso que eu fazia nesta tarde. Mas, quero
aproveitar a oportunidade, não só para parabenizar a V. Ex' pela colocação
com que se houve no aparte ao meu discurso, não corno solidariedade perfeitamente, porque não é do feitio do nosso-Líder, respeitável por todos os títulos nesta Casa e, sim, porque V. EX' sentiu de perto que o problema merecia
realmente o tratamento que foi dado por mim no discurso, que era o de impedir que se faça uma venda, desde- que aquele estabelecimento industrial é fundamental para o desenvolvimento da pecuária -do Piauí. Se ele tivesse que ser
passado, muito melhor seria, então, como disse o Senador Saldanha Derii,
para uma cooperativa de criadores de gado do Piauí, que fosse estimulada
uma reunião com os criadores do Piãití, para r"eceberem aquele acervo, o Estado participando da cooperativa dos criadores e não vendê-lo pura e simplesmente a preço de balanço, como acabou V. Ex• de ouvir aqui, um preço
de balanço, talvez um preço históricO", porque não é possível que um estabelecimento com capacidade para." 600 toTleiãdãs--de estocagem de carne possa ter
um preço de balanço avaliado em 70 milhões de cruzeiros.

O Sr. Eve!ásio Vieira -
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Permite V. Ex•?

O SR. ALBERTO DA SILVA- Perfeitamnte, Senador Eveiásio Vieira.

O Sr. Evelásio Vieira- No Brasil é conhecida, inclusive no meu Estado,
a ação de administradores na condução da empresa para o vermelho, para
desvalorizar as ações e vender o patrimônio a terceiros e, depois, readquiri"lo.
Não quero dizer que isso esteja ocorrendo no Estado de V. Ex'
O SR. ALBERTO SILVA pensando isso.

O Sr. Evelásio Vieira -

Perefeitamente. Nem eu também estou

Mas essa escola tem proliferado.

O SR. ALBERTO SILVA- Não tenha dúvida.

O Sr. Evelásio Vielra - É preciso ainda que se diga que o Senador Helvídio Nunes, homem sério; homem honesto, ...

..

O SR. ALBERTO SILVA- Concordo com V. Ex•
O Sr. Evelásio Vieira - ... reconheceu na sua manifestação abordando o
assunto, de que está por fora da transação: não sabe se deve ou não deve ser
vendido e não contestou em nada a denúncia de V. Ex• É preciso que·Se diga
isto nesta oportunidade.
O SR. ALBERTO SILVA -

Perfeitamente.

O Sr. Evelásio Vieira- Continua de pé a denúncia de V. Ex', o trabalho,
o serviço, a vigilância de V. Ex• na defesa dos altos interesses do Piauí.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado ao nobre Líder, Senador
Evelásio Vieira.
Quero agradecer e finalizar dizendo que, no momento em que o nobre
Senador Helvídio Nunes, apesar de não estar presente, quero concordar com
V. Ex•, --é homem sério, que foi Governador do Estado do Piauí, proclamo
isto aqui- tenha abordado o tema da venda do FRIPISA muito por alto, es"
tranando que esse assunto não deveria ser trazido para o Plenário do Senado,
quando acho que absolutamente este é que é o local. Além do mais e fora de
qualquer outra coisa, é porque não tenho eu, como representante do Estado
do Piauí, qualquer acesso aos meios de comunicações do meu Estado, proibido que estou pelo Governo do Estado, que não me deixa dar entrevistas nem
no rádio, nem na televisão, nem nos jornais de maior circulação no Estado;
por determinação do Governo, é o que nos dizem os donos dos jornais, dos
canais de televisão e tudo mais. Então, onde mais senão na tribuna do Senado, eu poderia trazer assunto tão palpitante, tão oportuno e tão do interesse
de perto dos pecuaristas do Estado do Piauí?

O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA -

Com prazer, concedo o aparte.
O Sr. Evelásio Vieira- V. Ex• estaria cometendo um grande erro se não
fizesse a denúncia da dúvida dessa transação, porque V. Ex' está levantando
uma dúvida. V. Ex' estaria pecando, errando, se se omitisse- e o local próprio para a sua denúncia é esta Casa.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito agradecido nobre Senador. Gostaria apenas de concluir, dizendo que os grandes problemas do Piauí, mencionados aqui pelo nobre Senador Helvídio Nunes, como o porto do Estado do
Piauí, as suas estradas e tudo o mais que o Piauí precisa, que ele acabou de dizer, não só no Governo dele, mas no meu, foram assuntos que tratamos com
o maior interesse e não descuramos.
Posso trazer o testemunho, porque quero também que fique registrado
nos Anais desta Casa, que o porto do Piauí foi colocado no laboratório, para
o seu estudo, exatamente no meu Governo, que o fez chegar ao Instituto de
Hidrologia do Ministério dos Transportes, antigo DNPVN, que tem um Instituto de Portos e Canais localizado na Ponta do Caju, no Rio de Janeiro. Lâ
havia uma ârea que estava destinada ao estudo do porto do Ceará e foi com a
minha participação, com a minha intervenção, pagando com verbas do Governo do Estado do Piauí, que realmente não tinha disponibilidade para· isso,
mas foi com recursos do Governo do Estado do Piauí que se estabeleceu o
modelo reduzido do porto do Piauí, que há 100 anos estava a aguardar uma
providência do Governo Federal. Foi durante o meu Governo que o porto foi
estudado, foi durante o meu Governo que a concorrência para a construção
do porto foi realizada e vencida e iniciada a construção imediatamente no
Governo do meu sucessor, como tem que ser numa seqiiênciã administrativa
lógica de qualquer Estado, de qualquer país.
Por conseguinte, estradas no meu tempo, foram colocadas no Plauí pelo
Governo Federal, totalizando cerca de l.OOO km, e o meu Governo constrUiu
maiS 920 quilômitros de estradàs ã.sfaltadas. Isso, documentadamente,' ponto
a ponto, cidade por cidade, município por município. Não é apenas [ofÇã.' dê
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expressão, são 920 quilômetros de asfalto implantados no Piauí, fora hospitais, escolas e quanta coisa mais: 970 salas de aula foram construídas no meu
GOVerno, implantada: a Universidade do Piauí com seu campus, com dinheiro
dado pelo Governo do Estado. Então, tudo isso foi feito.
É claro que o Senador Helvídio Nunes acha que essas coisas é que deveríamos discutir aqui. Realmente, nós temos discutido, mas é que o tema
atual do Piauí é seca, é pobreza, e o que preconizamos para ele, são aquelas
providências que V. Ex• Senador Evelásio Vieira, já oUviu várias vezes, de
combustível alternativo para o Piauí. V. Ex• mesmo, que viajou conosco pelo
Estado, sabe que a riqueza imensa do Piauí é a água do subsolo para poços,
projetas do tipo de irrigação por gotejamentó, que V. Ex• muitas vezes oUviu
e discutimos muito pelo caminho e o marmeleiro, que é realmente a maior riqueza do Piauí, depois do gado e da sua riqueza do subsolo, que é a ãgua.
Com estas palavras, quero deixar aqui registrada minha estranheza pelas
palavras do Senador Helvídio Nunes, fazendo-nos uma crítica velada porque
trouxemos o problema do FRIPISA para o Plenário do Senado.
Com todo o respeito que me riterece S. Ex• discordo do seu ponto de vista e acho que é aqui que os grandes temas nacionais devem ser discutidos. O
do meu Estado, no momento, é este: nós disco-rdamos e protestamos contra a
venda do FRIPISA pelo preço que está nos jorriais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

·.,.
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O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Agrava-se o problema da segurança pública não apenas na cidade do
Rio de Janeiro, onde só apareritemente diminuiu a onda de assaltos, mas no
interior fluminense, quando inúmeras ·quadrilhas atacam em vários pontos,
levando o- desassossego às famílias e a inseguranÇa ao comércio, vítima de
constantes assaltos.
Recentemente, vimos os comerciarites fécharem seus estabelecimentos
em Cabo Frio, num movimento inêdito. Houve uma passeata em que vinte
mil pessoas desfilaram pelas ruas da cidade, reclamando providências imediatas do Governo estadual, no sentido de coibir a freqUência dos assaltos,
agressões, atentados à incolumidade pública, assassinatos, latrocínios, como
se, repentinamente, houvesse desaparecido a polícia ou estivesse totalmente
afastada dos seus deveres.
Se Cabo Frio é um exemplo da reação consciente da população, que sabe
responsabilizar as autoridades pela sua ineficácia no resguardo da propriedade e na garantia da vida dos cidadãos, a onda criminosa atinge toda a região
dos lagos.
Como se sabe, trata-se, depois da capital fluminense, da zona de mais intenso turismo do Estado do Rio de Janeiro, pelas suas belezas naturais, clima
agradável, cidades históricas, boa infra-estrutura de transportes e de hotéis.
Mas, repentinamente, toda essa imagem se esfuma, porque, quando os
moradores do Rio de Janeiro, que têm reSidência para fins de semana naquela
regiãO, -privilegiada pela natureza, se retiram das suas casas de verão, elas são
assaltadas, desaparecendo todos os móveis, pertences, objetos de valor, além
das depredações verificadas nos imóveis.
Diante disso, Sr. Presidente, exige-se urna ação coordenada das Polícias
Civil e Militar, mobilizados principalmente os destacamentos locais, nascidades mais atingidas pela onda de criminalidade. O povo já está perdendo a paciêhcia, ante a indiferença d-as autoridades e, dentro em pouco, em lugar de
passeatas, realizará missões punitivas, pois o cririte órganizado, como estã
acontecendo ali, sempre revela, ocasionalmente, de onde provém o cérebro
que orienta essa sociedade de celerados. Capacite-se o Governo da sua missão
de garantir a propriedade e a vida dos cidadãos, ou, dentro em pouco, veremos· a suCessão de linchamentos, o povo fazendo justiça pelas próprias mãos.
Será esse descaso das autoridades estaduais explicado pela circunstância de
ser o Prefeito do Município irifegrãnte do PMDB?
Chamamos, inclusive, a atençãO do GoVerno Federal, pois, afinal de
contas, a Polícia dos Estados é comandada por ilustres oficiais do Exército,
sempre aprovados, ou mesmo indicados, pelo poder central.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pri!sídente. (MuitO bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunlii1:fma)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sei1.ad6res:
Por ocasião da penúltima viagem do Chefe de Estado brasileiro à vizinha
nação portenha foram concluídos diversos acordos entre as Partes, sendo de
se ressaltar, pelo alto conteúdo político e diplomático, aquele que versa sobre
a Cooperação Nuclear entre os dois governos. Ao chegar a matéria a esta
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Casa para a devida apreciação, na forma do estipulado no artigo 44, inciso I,
da Constituição, verificamOs com estranheza a existência de cláusula determinando a "aplicação provisória" do ato internacional antes mesmo de ser efetivada a competente ratificação. Temos reiteradamente opinado, quer neste
Plenário quer no âmbjto da Comissão Técnica competente, no sentido de que
o comando constitucional não deixa margem a dúvida quanto à necessidade
de serem submetidos à prévia apreciação parlamentar todos os ajustes firmados em nome do País.
Não obstante -os inúmeros pronunciamentos emanados do Parlamento
em abono à tese que sempre defendemos, entende o Itamaraty por bem continuar a estabelecer vínculos jurídicos externos para o--País antes de ouVido o
Congresso Nacional. No caso espeCífico do Acordo de Cooperação Nuclear
Brasíl-Argentina solicitamos informações ao Poder Executivo a fim de que
fossem elucidados de uma vez por todas as razões e os fundamentos cjue levam a tal prática. E nossa intenção passar agora à análise do documento resposta enviado à esta Casa.
À indagação sobre o fundamento legal autorizativo da entrada em vigor
••provisória" de um ajuste externo -antes portanto da sua aprovação congressual - informa-se o que segue:
..A aplicação provisória do acordo-quadro, no limite de competência das autoridades responsáveiS, permite atender ao caráter
dinâmico que caracteriza as refaÇões entre Estados, sobretudo no
campo científico e tecnOlógico. Obviamente, a aplicação provisória
não pressupõe o resultado do processo interno de aprovação do ato
internacional pelos poderes competentes. Esta cláusula, que cada
dia ganha mais aceitação no contexto das relações internaci"onais,
face ao dinamismo qtie tem caracterizado o intercâinbio entre as
nações nas últimas décadas, não é considerada como infririgente do
preceito contido no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, já
que limita a área de aplicação imediata do acordo àquela compreendida nos limites de competência própria dos órgãos do Poder Executivo, incumbidos da implantação do ato internacional."
Vê-se- desde log_o que a argumentação é vazia de conteúdo jurídico.- Fazse um hábil jogo de palavras para tentar provar a existência de um-domínio
reservado ao Executivo em tal matéria sem no entanto ser invo-cado um dispositivo legal específico. Dizer que o Governo pode livremente gerar vínculos
externos, sem ouvir o Parlamento, através das entidades da administração indireta é argumento altamente capcioso. Ninguém ignora que todo o intercâmbio supranacional obedece às diretrizes·políticas firmadas em pactos previamente ratificados. As entidades oficiais administrativas internas, nufuã Segunda etapa, apenas implementam e detalham aquilo que foi acordado previàmente a nível de Chancelaria. Tanto é verdade que instituições como a Comissão Nacional de Energia Nuclear ou a NUCLEBRÃS não se encontram
habilitadas, "per se", a criarem vínculos externos, que foi necessária a interveniência dos chanceleres dos dois países para, por via de troca de notas, darem vigência aos instrumentos.
É oportuno que nos detenhamos no exame deste assunto porque entendemos que o Congresso Nacional deve fixar um entendimento seguro quanto
à extensão de seus poderes no que tange ao relacionamento externo do País.
Dentre as atribuições acometidas privativamente ao Poder Executivo
pela Lei Maior estão as de manter relações com os Estados estrangeiros (art.
81, IX) e as de celebrar tratados, convenções e atas internacionais Had referendum" do Congresso Nacional (artigo 81, X). A boa exegese do texto constitucional está pois a indicar que certos atas praticados pelo Chefe da Nação
escapam à necessária aprovação congressual, ficando, em conseqüência, apenas sujeitos -ao poder fiscalizadoi:- genérico de que trata o artigo 45 da Carta.
Cabe então indagar: que a tos são estes? E evidente que se tratam daqueles que
fixam apenas posições políticas, entendimentos no plano dos princípios gerais
ou declarações de intenção, tal como os .. comunicados conjuntos" ou as
.. notas diplomáticas" expedidas pelas Chancelarias. São atas que, embora
emanados da vontade soberana do Estado no plano internacional, não implicam dever jurídico específico nem a assunção de ônus determinado. Tratamse, em suma, de todos aqueles atas que traduzem a atividade estritamente
política no plano internacional e que comumente se designa pelo nome de diplomacia. Quando a Chancelaria brasileira emite nota condenando a agressão sofrida pelo Iraque que teve suas instalações de centrais nucleares bombardeadas por aviões israelenses, não está o País assumindo o compromisso
de enviar tropas brasileiras para ajudar na defesa da integridade daquela
nação. Está apenas firmando uma posição política em nome do Estado brasileiro. O documento a que nos referimos, conquanto um ato internacional do
ponto de vista semântico, não se insere entre aqueles visados pelo item X do
artigo 81. Trata-se, manifestamente. de um documento que se destina apenas
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a tornar público o ponto de vista oficial sobre certo fato, sem qualquer impli~
cação jurídica.
Nesse passo, é bom que se frise não estarmos aqui defendendo a tese de
que o CongresSO não deva examinar, apreciar, submeter ao seu crivo a política externa da Nação como um todo. Subscrevo, neste ponto, a posição de um
ilustre ex-chanceler brasileíro, fixada em memorável discurso proferido na
qualidade de deputado federal, onde sustenta a necessidade de:
''fixarmos uma apreciação tanto quanto possível comum, digamos congressual, interpartidária, superpartidãria da função que
exercemos como representantes do controle democrático sobre a política internacionar.
Como argutamente observou o professor Afonso Arinos naquela ocasião:
"No exercício da missão co_nstitucional de fiscalização dos atos
do Executivo e de defesa dos interesses populares, então se esbatem,
desaparecem as fronteiras dos partidos e o Legislativo deve atuar
conjuntamente porque os que hoje são minoria amanhã serão maioria e, o que é mais graVe, aqueles que hoje são maioria amanhã poderão ser minoria. Então as nossas queixas de hoje serão as vossas
de amanhã. lndispensãvel se torna, pois, encontremos um certo
campo comum de entendimento e de atuação a fim de salvaguardar,
a fim de salvar, direi melhor, não o predomínio de uma facção sobre
a outra, mas o conjunto de responsabilidades que são também conjuntas e a integridade de uma missão que não é particular de cada

lado da Casa, mas comum aos dois dados" (DCMI, 5-4-57, pãg.
1774.)
Seria aconselhável providenciarmos a rápida tramitação de proposta legislativa regulamentando o artigo 45 da Constituição no particular da fiscalização dos atos executivos em matéria de política exterior a fim de que este
vasto campo de atuação não permaneça imune à vigilância dos representantes
do povo. Lembro, neste passo, aos eminentes congress-itaS-a existência de um
projeto discíplinador das viagens presidenciais ao exterior o qual repousa
suavemente na Casa enquanto se sucedem velozmente as autorizações de ausência do País.
As considerações acima expendidas, entretanto, versam sobre a atuação
exclusivamente política do Governo no espaço além fronteiras. Outra coisa
bem diferente são aqueles a tos que, por insignificantes que sejam do ponto de
vista político, têm a força de obrigar o Estado no plano do direito internacional. Nestes casos, segundo a sistemática constitucional brasileira, o ato passa
a "dispor" sobre determinada matéria e entra assim no âmbito da competência genê:rica do Poder Legislativo (art. 43 da Constituição).
Quando os artigos 81, item X, e44, item I, remetem ao Parlamento a faculdade de decidir sobre os atos internacionais reiteram, no particular das
normas externas, o princípio geral de que ao Legislativo cabe, primordialmente, a tarefa de editar as regras de conduta a serem observadas por todos.
Ressalte-se que, no tocante às normas inlernas, a competência não é exclusiva
pois tanto o Executivo como o Judiciário podem também editá-las, embora
com um campo de atuação consideravelmente circunscrito em relação ao Legislativo (art. 81, III, infine e 115, III, da Constituição): Entretanto, no que
pertine aos preceitos de direito das gentes, é a competência congressual absoluta, exclusiva e indelegável (art. 6'1, parágrafo único da ConstituiÇão), não
podendo por isto o Executivo, ao seu alvedrio, criar obrigações, ônus, deveres
ou encargos para o País, no plano externo, sem antes obter o placet congressual.
O que ora sustentamos já foT; antes de nós, defendido pelo eminente jurista San Thiago Dantas:
~·sem dúvida a doutrina se inspirou na necessidade de colocar
os interesses essenciais dos povos a salvo dos desastres que a incúria
e mesmo a malícia de um emissãrio -poderia eventualmente acarretar; mas o mandamento racional sobre que assenta o princípio hoje
aceito pela unanimidade dos internacinalistas, e já incorporado ao
direito positivo, estã na própria natureza ao tratado internacional,
que, vinculando aos seus preceitos a totalidade dos súditos e o próprio estado, em tudo se equipara a uma lei. Ora, a lei é obra do poder legislativo, cujos- órgãos não podem delegar suas funções a nenhum plenipotenciário. O que este negocia e firma em nome do governo é apenas um projeto, que se converterá em lei pela aceitação
do órgão constitucional competente para legislar. Jâ este órgão reduz na matéria o seu arbítrio, privando~se se fazer modificações ao
texto firmado. De sorte que as conseqUências jurídicas da assinatura
de um tratado nisto se resume o poder executivo, que constitui o legado, obriga-se a submeter a convenção, nos termos em que foi fir~
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mada, ao poder constitucional competente para obrigar internacio-

nalmente o Estado. (F.C. San Thiago Dantas- Problemas de Direito Positivo -Estudos e pareceres Ed. Revista Forense- 1935
pãg. 178).
Como bem enuncia o documento egresso do Itamaraty, o Acordo N:u~
clear c_om a Argentina é um .. ato internacional de tipo quadro ... " onde são
conSubstanciadas" ..._as grandes bases políticas que plasmaram as convergências entre oS_ dois países quanto à cooperação para o desenvolvimento e a
aplicação dos usos pacíficos da energia nuclear. Por ser um documento vazado em termos extremamente vagos, o próprio texto, em seu artigo IV, " .. remete a determinação das condiçõ~ de cooperação aos instrumentos complementares e de carâter secundário a serem convenciomldos entre os órgãos designados pelas Partes coÍ1tratantes, nos limites estritos de suas atribuições
·quanto à execução _de planos e programas na área do desenvolvimento nuclear". Nestas condições, torna-se evidente que os ajustes a serem celebrados
entre as entidades da administra"ção interna de cada País pressupõem a prévia
aprovação do "Acordo quadro", Jamais se poderia argumentar como pretende o Itarnaiaty, uque-, a rigOr, poderiam ser tais ajustes ser negoCiados antes
mesmo da negociação do Acordo quadro ou até na ausência dele". Se são
"instrumentos secundários", é evidente que a respectiva validade está condicionada à existência de um outro ato maior e este, como se sabe, pende de
aprovação parlamentar.
Desejamos sobretudo com o presente pronunciamento alertar os ilustres
membros da douta Comissão de Constituição e Justiça que foram, por solicitação nossa, chamados a opinar a respeito da legalidade da prática adotada
pelo Ministério das Relações Exteriores, neste particular. Em parecer prévio
sobre o assunto, o ilustre Relator, Senador Tancredo Neves, solicitou o pronunciamento do Palácio dos Arcos antes de decidir conclusivamente. Esperamos que o órgão técnico competente não venha coon_es_tar a praxe que, além
de ilegal, usurpa ao Congresso uma de suas mais importantes funções.
Ainda a respeito deste tema releva notar que, no curso do ano passado,
tendo-nos sido afeta a incumbência de relatar o texto do Acordo sobre Co~
mêrcio de Produtos Têxteis celebrado entre o Brasil e a Comunidade Econô~
mica Europêia, verificamos haver sido dada vigência ao dito ato internado~
nal quando sequer existia um tradução do mesmo para o idioma português.
Tal foi nossa perplexidade ante o fato que sugerimos aos membros da Comissão de Relações Exteriores a realização de diligência junto aos órgãos executivos competentes a fim de ser esclarecida a razão de tamanha anomalia.
Chega agora ao nosso conhecimento as razões que, segundo o Itamaraty,
estariam a justificar tal conduta.
Alega-se o seguinte:
"Foi dada vigência provisória ao Acordo com a CEE com base
no disposto no § 2. do Artigo 4, do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multifibras), concluído no âmbito do
GATT a 20 de dezembro de 1973 (aprovado pelo Decreto Legislativo n9 80/74), cuja vigência inicial foi prorrogada até 31 de dezembro
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de 1981, pelo Protocolo de Prorrogação de 14 de dezembro de 1977
{aprovado pelo Decreto Legislativo n9 53/79), o qual concede aos
países e organizações internacionais contratantes o direito de "concluir acordos bilaterais em condições mutuamente aceitáveis a fim
de, por um lado, eliminar riscos reais de desorganização de mercado
noS países importadores, e de desorganização d_o comércio de têxteis
dos países exportadores e, por outro lado, de garantir a expansão e
o desenvolvimento ordenado do comércio de têxteis e o tratamento
equitativo dos países participantes".
O Acordo Brasil-CEE visa a alcançar os objetívos acima enunciados, e
sua conclusão_ se deu de conformidade com o prescrito no Acordo Multifibras, como expressamente indicado no parágrafo 3 dos seus considerandos.
Assim, o Acordo com a CEE nada mais é do que um instrumento complementar a outro já aprovado pelo Congresso Nacional, prescindindo da
sanção legislativa para sua aplicação."
Em primeiro lugar, é de ser feito um reparo quanto à inteligência do referido § 2 do artigo 49 do Acordo M ultifibras. A faculdade que se reserva aos
países contratantes tem por escopo deixar inequívoco que a ratificação daR
quele texto não é incompatível com a celebração de _o_u_tros convênios sobre o
mesmo assunto por parte dos diversos signatários. É uma norma que apenas
explicita os limites e a natureza do vínculo obrigacional gerado pelo ajuste.
Não é lícito interpretar-se aquele parágrafo cômo concessivo de autorização
aos órgãos executivos internos de cada Estado para celebrarem atos internacionais a respeito do comércio ínternacional de têxteis em frontal discrepância com as normas constitucíonais. Aliás, parece estar imperando grande dose
de confusão no que toca à juridicidade dos assuntos tratados na Casa de Rio
Branco. Chega mesmo a ser absurdo, até para um não jurista, irilã.gina·r que
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um a·cordo internacional possa·afetar competências e definir atribuições aos
Poderes constituídos de cada uma das Partes Contratantes. Esta é uma matéria da estrita alçada do direito interno, jamais podendo ser tratada em ato
internacional.
'
Em segundo lugar, note-se que o Acordo firmado com a Comunidade

EConômica Européia em hipótese algUma po-deria ser tido como complementar de outro ajuste de cunho multilateral patrocinado pelo GATT. Não sendo
as partes signatárias idênticas não há como se falar em complementaridade
pela simples razão de inexistir algo a ser complementado. A vingar tal raciocínio qualquer tratado que fizesse referência na parte preambular à Carta da
ONU ou da OEA, por exemplo, dispensaria aprovação parlamentar.
Em terceiro lugar, cumpre esclarecer que a invocada opinião do Professor Teixeira Valladão, pretensamente em apoio à praxe que vem sendo adotada, não corresponde ao verdadeiro pensamento do autor. ienão vejamos.
Afirma o documento resposta:
.. 0 Ministério das Relações Exteriores entende não ser necessário submeter à sanção legislativa os atos internacionais que são
complementares a ou em execução de outro anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional. Tal posição se fundamenta, inclusive,
em Parecer do Professor Haroldo Teixeira Valladão, de 29 de outubro de 1968, quando Consultor Jtirídi"co deste Ministério. (Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, nlls 49 e 50, pãgina III)."
A leitura do referido Parecer, entretanto, revela que o eminente internacionalista pãtrio reporta-se à opinião exarada quando Consultor-Geral da
República, época em que assim se mariifestou sobre o tema:
"A razão do preceito de nossas constituições republicanas exigindo a aprovação pelo Congresso dos tratados e convenções, foi
dada em trecho que jã trans~revemos de Barbalho: visou estabelecer
um .. controle" amplo do Congresso sobre o Presidente da República nas relações internacionaís, dadas as graves conseqüências que
poderão advir para o país de compromissos assumidos na ordem internacional.
Não olharam os constituintes republicanos brasileiros a matéria ou a importância dos ajustes internacionais.
Quiseram subordinar o Executivo ao Legislativo em matéria de
política exterior, não permitindo assuma o Brasil quaisquer responsabilidades na ordem internacional sem o consentimento do Congresso (in Pareceres do Consultor-Geral da República vol. IV, pg.
421).
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Sem abrir mão deste pronunciamento, entendeu que no caso específico
de um determinado ajuste onde se pretendeu apenas confirmar '"disposições
de um memorandum de entendimento ... "dispeilsável seria a aprovação parlamentar visto tratar-se aí, eVidentemente,_de mera execução direta de compromisso anteriormente assumido, o qual por sua -vez fora submetido ao Congresso Nacional e merecera acolhida.
Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para o bem do Brasil c das gerações que nos sucederem. possa o povó efêtiv-amente Participar da formulação dH políti~.:a externa através de seus representantes para este fim escolhidos. Isto cntretmto só poderá ocorrer no dia em que se reconhecer que tão
importante matéria não pode ficar entregue ao exclusivo encargo de alguns
poucos por muis preparados que sejam para a função.
Era o qu~:: eu tinha a dizer, Sr. Presidente. f A-fuito bem.' J

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se·
rnHjor Jorge Kalume.

•

O SR. JORC.F KAJ.llME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O P:.1rtiJo Democrútico Social. atendendo a dispositivo estatutário,
criou a Juventude Democrática Social- JDS. para. dessa forma. conscientiLar n..; nos.sn" JOVens a purticiparem da política partidária. E nos dias 2 e 3
deste mês reuniram-se aproximadamente mil jovens companheiros, nesta Capital, vindos de todos os Estados e Territórios. O encontro, afirmo-lhes, foi
~alutar, e a juventude teve oportunidade de ocupar a tribuna, onde todos se
identificaram no pensamento, qual seja, o bem-estar de suas unidades e do
Brasil.
Mas o encontro também contribuiu para avaliar a preocupação de que se
acham possuídos extravasada através de trabalho com sugestões as mais variadas.
Neste ensejo, refiro-me às apresentadas pela JDS do Acre, que bem reflete o deseio de contribuir para a grandeza da Pátria brasileira. E, por isso, esse
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trabalho dignificante, esCrito com amor à terra, incorporo a este meu pronunciamento, vazado nos seguintes termos:
'"Ao
Excelentíssimo
Oen~ João Baptista Figueiredo
DD. Presidente da República
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Honra-nos encaminhar a Vossa Excelência algumas sugestões
que reput~mos como justa~_ e que julgamos de relevante interesse
para o desenvolvimento do nosso Estado.
A título de_ilustração, esclarecemos a V. Ext. que o IJ.OSSO Estado possui hoje cerca de 315.000 habitantes, com uma população
economicamente ativa que necessita de uma elevação, a fim de que
se possa consolidar uma das metas do vosso Governo: "tornar nosso País uma sociCdade mais humana e mais justa"-, onde todos os
brasileiros possam contribuir ao engrandecimento de nossa nação.
Senhor Presidente, damos abaixo algumas das sugestões que no
momento podem ser consideradas como as mais prioritãrias:
a) apoio às atividades agrícolas, através de um Programa que
vise fixar o homem no campo, além de proporcionar-lhe estímulos a
uma maior produção e um meio de vida mais condizente com a situação de ruralista;
b) incentivar através do crédito, o plantio de culturas permanentes para aproveitamento das matérias-primas locais, em escala
industrial, substituindo, desse modo, importações de alguns produtos que podem perfeitamente ser fabricados em nosso Estado, principalmente através das seguintes culturas: guaraná, banana, abacaxi, caju, cupuaçu, café, cacau, dendê, etc., que proporcionarão também a absorção de um grande contingente de mão-de-obra, além de
expandir o nosso parque industrial;
c) expansão da oferta de energia do nosso Estado, adquirindo
mais motores para as nossas usinas termoelétricas, assim como determinar estudo de viabilidade do potencial dos rios acreanos;
dJ ampliação do programa de cultivo de seringueira, uma vez
que_ a borracha se constitui na nossa maior fonte de renda interna;
e) antecipação do prazo de asfaltamento da BR-364, no trecho
compreendido entre Porto Velho/Rio Branco e Cruzeiro do Sul,
evítand9, dessa forma, que a cada ano no pedodo invernoso, continui, sendo um grave ponto de estrangulamento para a nossa economia;
j) fortalecimento do programa de apoio às micras, pequenas e
médias empresas do nosso Estado;
g) pavimentação econômica das estradas vicinais do Estado do
Acre; ass-im como dos bairros periféricos da Capital:
hJ inclusão do Estado _do Acre no programa de apoio às cidades
de porte médio.
Ademais, Senhor Presidente, temos a esclarecer que a JDS do
Es.tado do Acre, a partir de sua fundação a 14 de maio próximo passado, pretende desenvolver - como jâ estamos realizando - um
trabalho sério, propugnando pelas bandeiras do programa do PDS,
ensejando, desta forma, o fortalecimento das bases políticas do me~
mo. Ê por isso que estamos sensíveis aos clamores do povo acrcano,
sabedores que somos da imprescindível necessidade da JDS se identificar com as camadas mais carente$ de noss:1 comunidade. A JDS
acreana está comprometida com um trabalho conseqüente, o quaL
por certo. renderá grandes espaços políticos tanto para o Acre como
para n PDS .
Senhor Presidente, na certeza de nosso pleito merecer de Vossa
Excelência uma deferência especial, subscrevemo-no:-.,
Atcnctosamcnte.- Edil·aldo Guedes, Presidente da JDS Regional- Lui:: Pereira de Uma, Presidente da JD$_ Municipal- José
Cláudio da Silm Santos, Secretário-Geral da JDS Municipal.
Membros: Edmundo Pinto de Almeida Se to- Francisco José Morei-

ra Neto- José Jm·ilw do.~ Santos- Helder Cotta Pail·a- Winkler
Col/rer 0/ireiru- Antúnio Gabriel Sill·estre da Silva- Afaria das

G'ra~·as Sales da Silm- Lui:: Uma Nicolini- Francisco E/no Jucá
- /ris Tal'ares da Sil~·a- ,'\1(cia Sakur A:e~·edo- Roberto Ferreira
da Silm- !de/mar Sousa Ferreira- Yêda Lourdes de _MesquitaAdcil::a S. Ah·es."
Congratulo-me com os idealizadores da iniciativa, pelo êxito alcançado,
através do Presidente José Sarney, do Secretário-Geral, Deputado Prisco Viana, e dos demais rvtembros do Partido Democrático SociaL (Muito bem.')
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O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Em atenção aos preceitos regfmCm1ais alusivos ao assunto, passamos a
ler, para que venha a constar dos Anais da Câmara Alta, o texto a nós encaminhado pelo Presidente do II Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca
- CONBEP, e dirigido aos Governadores do Nordeste, em que é encarecido
o apoio politico destes, ju-nto ao Ministério do Interior, a fim de serem conseguidas a institucionalização e a alocação dos recursos financeiros necessários
ao desenvolvimento da agricultura da Amazônia tropical:
••Acolhendo propositura grupo trabalho instalado e conseqUente II Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca- II CONBEP, devidamente aprovada seu Plenário-Geral, finalidade discutir
e propor medidas práticas e indispensáveis propiciar desenvolvimento ordenado atividade agricultura brasileira níveis mínimos requeridos setor, capazes aumentar oferta pescado suas diferentes regiões geográficas, conseqlienterilente Carentes tratamentos sócioeconômicos igualmente diferenciados, consoante diretrizes Governo
Federal propósito"-iriabalável nosso Presidente da República e, con~
siderando fundamental e principalmente existência projeto Centro
Desenvolvimento Agricultura Amazônia Tropical Brasileira, cujo
detalhamento setorial enco-ntra-se pronto e apto execução imediata
através diversos órgãos federais e estaduais com atuação norte brasileiro sob inspiração e coordenação geral SUDEPEJGoverno Esta~
dual, beneficiando significativamente população baixa renda essa
região, apelamos alto espírito empreendedor e público Vossência
sentidos oferecer indispensável apoio político ministérios Agricultura e Interior, objetivando respaldar MlNAGRijMINTER substancialmente, tocante necessárias negociações finais junto ministérios
Planejamento e Fazenda relativamente aprovação, institucionalização e alocação recursos financeiros referido projeto, nível demais
programas especiais Amazônia implantados Sua Excelência Presidente Joiio Baptista de Olíveira Figueiredo, baseando-se procedi~
mentos a dotados referidos programas. Citado projeto será executado simultanea e globalmente Estado Amazonas, Pará, Acre, Terri~
tórios Federais Rondônia, Roraima, Amapá e países do pacto amazónico período 81/84, globalizando 3 bilhões cruzeiros aproximadamente valores 1981. Trata-se programa com retorno garantído portanto autofinanciável não bastasse seu elevado conteúdo social quer
enquanto inslfumento produtor alimento custo relativamente baixo, quer enquanto entendido como mecanismo gerador emprego.
Renda para classes menos favorecidas, quer enquanto concebido
como forma otimizadora ou complementar investimentos regionais
já realizados ejou em realização na região ou ainda como maneira
aproveitamento lagos naturais, paranás e igarapés. Confiantes
pronto atendimento nosso justo pleito, interesses comuns vosso
operoso governo apresentamos Vossência respeitosos cumprimentos. Atenciosamente. (a) Eudes de Souza Correia - Presidente II
CONBEP.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979DF, 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, /f' pronunciamento: pela constitucionalidade
ejuridicidadc; 2r> pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) favorável,
com Emenda n~' 3-CCJ, que apresenta; J? pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal);
- do Distrito Ff!dera/, /? pronunciamento: favorável, nos termos das
Emendas n<?s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do Senador Itamar Franco; ]r> pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da
Comissão de Constituição e Justiça; e
-de Finam·as. favorável ao projeto e às emendas da Comissão do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Richa,

2
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei do Senado n9 1, de
1981-Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos
casos de inelegibilidades e das normas eleitorais ou partidárias,- rio período de
1 (um) ano imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal,
estadual e municipal, tendo
PARECER, sob no 596, de 1981, da Comissão
-de Constituição de Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Franco Montoro e Marcos Freire.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 186, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.301,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's !.302 e 1.303, 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'i' 187, de 1980 (apresçrifado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte ·centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.305 e 1,306, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favoráveL
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten~
do
PARECERES, sob n•s !.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MÚnidpios, favoráveL
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 202, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.348 e 1.349, 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 n9 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MO) a elevarem Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, 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 206, de I 980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevarem Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.360 e 1.361, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
~de Municipios, favoráveL
9
Votação, em tui'no ú-nico, do Projeto de Resolução n9 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 273,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 _(cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 274 e 275, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
- de Municípios, favorável.

lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três nlil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justfçii, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüent3 e seis mil, setecentos e vinte e cinco-cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e· vtnte-e-quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia cómo conclusão de seu Parecer n'» 594,
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiá~ a contratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo

PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
16

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
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17
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversãrio da Revolução de Março de
1964.
18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitarido urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração _da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).
19
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e JUstiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei nl? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
21
Votação_, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
22

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 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.
23
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre~entado pela Comi~são de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP} a
elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montara, de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)
(')ATO DO PRESIDENTE
No 66, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n'? 001868/81, resOlve declarar aposentada, compulsoriamente,
(•) Republicai.lo por hl!Ver :;aldo com incorreções no DCN- Seçlio 11- de 6-6-!::1.
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a partir de 7 de abril de 1981, Alandra de Freitas Martins, Agente de Portaria,
Código SF-TP-NM-1202, Classe Especial, Referência NM-13, do Quadro
Permanente do Senado Federal, cám base nos artigos 101, inciso Il, e 102, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com
os artigos 403, inciso l, § 1•, 406 e 392, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972, e
parágrafo único da Lei 1.7 J I, de 1952, cOin proventos proporcionais ao tempo de serviço e a grat!ficação adicional a que tem direito, nos termos do artigo 3• da Lei 5.903, de 1973, e o artigo 10 da Lei 4.345, de 1964.
Senado Federal, 5 de maio de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 96, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inCiso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Dirctora n'>' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo
n"' 004042/81, resolve aposentar José Gouvêa, no cargo de Assistente Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-NM-012, Referência NM-35, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e
102, inciso I, alínea "a", da Constituição da -República Federativa do Brasil,
combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I, e 392, § 411, da Resolução SF n"' 58, de 1972, e artigo 405, inciso IV, da mesma Resolução, alterada pela Resolução SF n'i' 21, de 1980, com proventos integrais aCrescidos de
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20% e a gratificação adicíonal por tempo de serviço a que tem direíto, na forma do artigo 3"' da Lei n"' 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964,
observando-se o disposto no artigo 102, § 29, da Constituição.
Senado Federal, 18 de agosto de 1981. ~ Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 97, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
ComísSão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n"' 003963/81, resolve aposentar, por invalidez, Severino Estevão
Ramalho, lnspetor de Segurança Legislativa, Código SF-AL-NS-016, Referência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea."b", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso III,§ 29,404, inciso III, e 392, § 4'i', da Resolução n"' 58, de 1972, com proventos integrais
acrescidos da GratifiCação de Nível Superior amparado pela Lei n9 1.050, de
1950, e Decreto-lei n"' 1:709, de 1979, bem como a Gratificação Adicional por
tempo de serviço a que tem direito, Conforme dispõe o artigo 39 da Lei n"'
5.903, de 1973, e artigo lO da Lei n• 4.345, de 1964.
Senado Federal, 18 de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho. Presidente
do Senado Federal.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA
9!' Reunião, realizada em 24 de junho de 1981
Às nove horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitentí:!
e um, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores José Richa, Presidente, José Fragelli, José Lins, Marcos
Freire, Bernardino Viana, Lenoir Vargas, Alberto Silva, Vicente Vuolo e Lomanto Júnior, reúne-se a Confissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton
Cabral, Luiz Cavalcante e Roberto Saturnin6.
Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada, passando-se a seguir à apreciação da pauta:
Proj.eto de Decreto Legislativo n9 23/80- Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Econômica, Cientifica e Técnica entre o Governo da Repúbtíca
Federativa do _Brasil e o Governo da República Popular da Angola, concluído em Luanda, a ll de junho de 1980.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: favorável.
COilCIUSâo:-apr6YaÇ-ão -dCJPãrecer.
Projeto de Lei do Senado n9 200/79- Dispõe sobre medidas de combate
à poluição de águas fluviais, determinando que as indústrias somente poderão efetuar despejos a montante da respectiva captação.
Relator: Senador Marcos Freire.
Parecer: pela aprovação.
Conclusão: a Presidência concede vista ao Senador Alberto Silva.
Projeto de Lei do Senado n9 115/80- Estabelece prazo para lançamento de novos modelos e marcas de automóveis nacionais e veículos afins e dá
outras providências.
Relator: Senador Marcos Freire.
Parecer. favorável.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Decreto Legislativo n9 1/81 - Homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no ano de
1979, no valor global de Cr$ 50.000.000.000,00 (cínqilenta bilhões de cruzeiros), na forma do que dispõe o inciso I do artigo 4'i' da Lei n'i' 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
Relator: Senador Alberto Silva.
Parecer: parecer preliminar, pela audiência do Poder Executivo.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Resolução n9 12/75- Dispõe sobre a denominação e atribuições da Comissão de Economia.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: pela aprovação.
Conclusão: a Presidência concede vista ao Senador José Lins.

Projeto de Decreto Legislativo n9 28/80 ~ Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Económica e Industrial, firmado entre os Governos daRepública Federativa do Brasil e do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23
de julho de 1980.
Relator: Senador Lomanto Júnior.
Parecer: pela aprovação.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Decreto Legislativo n9 6/81- Aprova o texto do Tratado de
Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Zâmbia, concluído em Lusaca, a 15 de
junho de 1980.
Relator: Senador Lomanto Júnior.
P3.recer: pela aprovação.
_Conclusão: apr~vação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n"' 309/79- Dispõe sobre o exercício de auditoria contábil e dá outras providências.
Relator: Senador José Richa (avocado), que para emitir parecer passa a
Presídência ao Senador Marcos Freire.

Parecer; pela aprovação, com as Emendas n"'s 1 e 2-CE,
Conclusão: aprovação do parecer.
A seguir o Senador Marcos Freire faz retornar a Presidência ao Senador
José Richa, para o prosseguimento dos trabalhos.
Mensagem n"' 331/80 ~Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo Florido (MG) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 21.171.150,00, junto à Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Lomanto Júnior. Com vista para o Senador Alberto
Silva.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
O Senador Alberto Silva devolve o processo sem apresentar voto.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
Mensagem n9 355/80- Do Sr. P_residente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Piraúba (MG) a contratar operação
de crédito no valor de CrS 21.17l.l50,00,junto à Caixa Econômica do Estado
de Mi nas Gerais.
Relator: Senador Vicente Vuolo. Com vista para o Senador Alberto Silva.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
O Senador Alberto Silva devolve o processo sem apresentar voto.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 70/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
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seja autorizada a Prefeitura Municípal de Passa Quatro (MG) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 46.449.200,00.
Relator: Senador Affonso Camargo. Com vista para o Senador Alberto
Silva.
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
O Senador Alberto Silva não apresenta voto, devolvendo o processo à Secretaria da Comissão.
Conclusão: aprovado o parecer na forma apresentada pelo relator.
Mensagem n'? 73/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de São João dei-Rei (MG) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 42.342.300,00.
Relator: Senador Affonso Camargo. Com vista para ·o Senador Alberto
SilVa.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
O Senador Alberto Silva devolve o processo, sem apresentar voto.
Conclusão: aprovação do parecer na forma apresentada.
Mensagem n9 50/81- D_o__Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Diamantina (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 54.440.100,00.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 341/80 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ituverava (SP) a contratar operação de crédito no valor de CrS 31.793.420,61, junto à Caixa Econômica do
Estado de São Paulo Sj A.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 43/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cáceres (MT) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 300.000.000,00.
Relator: Senador Vicente Vuolo.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 47/81 - Do"Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Carrancas {MO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 31.756.725,0\).
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer. favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 360/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Serrana (MO) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 42.342.300,00, junto â Caixa Econômica
do Estad_o_ de Minas Gerais.
Relato_r: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 53/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros (MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 84.684.600,00.
Relator: Senador Lenoir Vargas.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 49/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 42.342.300,00.
·
Relator: Senador Lenoir Vargas.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 96/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 48.600.000,00.
Relator: SenaGur Lenoir Vargas.
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Pãrecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 389/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovaçãO do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizado o Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre
(RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 971.853.777,18,junto ao
Banco Nacional da Habitação.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 363/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
.aprovaç-ão do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a Contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 9.876.000,00, junto à Caixa Econômica Federal.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 94/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 128.968.800,00.
Relator: Senador Lenoir Vargas.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 76/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 192.154.346,16.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 95/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$
8.566.600.000,00.
Relalor: Senador Alberto Silva.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
10~ Reunião Extraordinária, realizada em 29 de junho de 1981
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e um, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo
Coelho, presentes os Srs. Senadores José Richa, Presidente, Benedito Canelas, Bernardíno Viana, Arno Damiani, José Lins, Vicente Vuolo, Gabriel
Hermes e José Fragelli, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Lenoir
Vargas, Milton Cabral, Luiz Cavalcante, José Caixeta, Roberto Saturnino,
Marcos Freire e Alberto Silva.
Verificada a existência- de número regimental o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada.
Passa-se, então, à apreciação da pauta dos trabalhos:
Mensagem n• 129/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizado o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.500.000.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
COnclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n"' 122/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a contratar operação de crédito no valor de CrS 3.950.370.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 368/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 13.446.806,00, junto à Caixa Econômica Federal.
Relator: Senador José Lins.
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Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 134/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 149.750.046,57.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco
Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
1 P Reunião, realizada em 12 de agosto de 1981
Às nove horas do dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e um, na
sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs.
Luiz Cavalcante, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Bernardino
Viana, Alberto Silva, Roberto Saturnino, Gabriel Hermes, Arno Damiani e
José Fragelli, reúne-se a ComisSãá de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José
Richa, Josê Lins, José Caixeta e Marcos Freire.
Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como
aprovada.
Passa-se, então, à apreciação da pauta dos trabalhos:
Mensagem n' 137/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizado o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 634.053.100,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Durante a discussão da matéria o Senador Alberto Silva pede vista do processo, dizendo ter o nobre Senador Bernardino Viana na mais alta consideração,
mas que necessitaria receber do Governo do Estado do Piauí o plano de aplicação das obras referentes ao pedido de operação de crédito, para uma análise mais detalhada, no que tange à construção e restauração do estádio olímpico, das lavanderías públicas, dos hospitais regionais e também informações
referentes ao artesanato, uma vez que, durante o período em que governou
aquele Estado, destinou recursos para a construção dessas obras.
Conclusão: diante das considerações feitas pelo Senador Alberto Sivla, a
Presidência concede a vista solicitada.
A seguir, o Sr. Presidente suspende a sessão para que os membros da Comissão possam cumprimentar a comitiva de Senadores nigerianos, represen ..
tantes da Comissão de Justiça daquele país, em visita ao Senado Federal.
Dando prosseguimento, o Sr. Presidente reabre os trabalhos, agradecendo a presença dos ilustres parlamentares da Nigéria e volta à apreciação das
matérias constantes da pauta:
Mensagem n' 146/81 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 59.811.900,00.
Relator: Senador Roberto Saturnino.
Parecer: favorável, conch.iiildo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 74/8 I - Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Tamboril (CE), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 7 .522.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem nll 140/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. MiniSúo da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a contratar operação
de crédito no valor de CrS 2. 722.000,00.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n<? 147/81- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Arari (MA), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 4.228.000,00.
Relator: Senador Gabriel Hermes.

Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 152/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que
seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 966.300.000,00.
Relator: Senador Arno Damiani.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado no 92/81 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de
advertência, e dá outras providências.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: favorável ao projeto.
Conclusão: aprovação do parecer.
Nada mais havendo a t~atar encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco
Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
11'~-

reunião, realizada em 25 de junho de 1981

Às dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Franco Montoro, Presidente, Almir Pinto, Martins Filho, Tarso Outra, Tancredo
Neves, Lourival Baptista, José Uns, Bernardino Viana, Raimundo Parente,
Amaral Furlan, Gabriel Hermes, Amaral Peixoto e José Fragelli, reúne-se a
Comissão de Finanças.
Deixam 9e comparecer, por motivo justificado~ os Senhores Senadores
Lomanto JúniOr, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Pedro Simon,.Teotônio Vilela, Affonso Camargo e Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, são apreéiadas as seguintes proposições:
Ofício "S'' no? l0/81- Do Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,
solicitando autorizaçãO do Senado Federal para contratar empréstimo externo, no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos), destinado ao financiamento d_o Plano de Desenvolvimento Rural Integrado da Região Noroeste do Estado (PLANO ROESTE II).
Relator: S_enador Tancredo Neves
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ofício uS" n~' 04/81- Do Sr. Governador do Estado da Paraíba, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado a Programas de Agroindústria, Irrigação, Consolidação de Núcleos Industriais e Aproveitamento Agroeconômico.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ofício "S" no 09/81 - Do Sr. Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo no valor de US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares),
destinado a subscrever elevação do capital da FEPESA- Ferrovia Paulista
SjA.

Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Vista aos Senadores José Fragelli e José Lins
Projeto de Lei do Senado n' 68/81-DF- Dispõe sobre o enquadramento dos servidores remanescentes da implan(ação do Plano de Classificação de
Cargos instituído pela Lei no? 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras
providências.
Relator: Senador Martins Filho
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do Parecer.
Projeto de Lei do Senado no 193/79 - Atribui à Federal de Seguros
S/ A., integrante do sistema financeiro da Previdência Social, a realização
com exclusividade, do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veí~
cuJos automotores.
Relator: Senador Affonso Camargo
Parecer: Favorável ao projeto, com a Emenda n9 1-CF
Conclusão: Vista ao Senador Amaral Furlan.
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Projeto de Lei do Senado n9 94/79- Estabelece que a sentença normativa da Justiça do Trabalho fixará, também, um piso salarial ou limite mínimo
de remuneração para a categoria profissional e dá outras providências.
Relator: Senador Raimundo Parente
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n~' 219/79- Dá nova redação ao caput do artigo 15, do Decreto-lei nll 1.642, de 07 de dezembro de 1978, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas.
Relator: Senador Amaral Peixoto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado 246/79 - Dã nova redação a dispositivos da
Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966.
Relator: Senador Amaral Peixoto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 03/81- Altera a redação dos artigos 711, 9~' e
10 da Lei n~' 6.223, de 14 de julho de 1975, que ••dispõe sobre a fiscalização fimfnceira e orçamentária da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências.
Relator: Senador Almir Pinto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do Parecer.
Projeto de Lei da Câmara n~' 16/80- Dá nova redação ao§ 411 do artigo
79 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).
Relator: Senador Almir Pinto
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do parecer.
Oficio "'S" n~t 15/81- Do Sr. Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação Ue empréstimo externo, no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), destinado a Programa de Investimentos a cargo da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRO.
Relator: Senador Bernardino Viana
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
13' reunião, realizada em 06 de agosto de 1981
Às dez horas do dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e um, na
Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Franco Mootoro, Presidente, Benedito Canelas, Bernardino Viana, Martins Filho, Affonso Camargo, José Richa, Lomanto Júnior, Almir Pinto, Gabriel Hermes,
Mauro Benevides e Tancredo Neves, reúne-se a Comissão -c;l.e Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Amaral Peixoto, Tarso Outra, Roberto Saturnino, Pedro Simon, Teotônio Vilela e Mendes Canale.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior,
que,, em seguida, é dada como aprovada.
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A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Ofício "S" n' 11(81- Do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo no valor de US:Ii 30,0 milhões de dólares norte-americanos, destinado a financiar Programa de Investimentos de interesse do Estado.
Relator: Senador Benedito Canelas
Parecer: Favorável, na forma da Emenda n<? 1-CF, ao art. 29 do Projeto
de Resolução apresentado.
Conclusão: Vista aos Senadores Affonso Camargo e Bernardino Viana.
Projeto de Lei do Senado n' 126(81 - Autoriza o Presidente daRepública a conceder pensão especiaL
Relator: Senador Tancredo Neves
Parecer: Favorável
Conclusão: Aprovação do_parecer.
Nada mais h(!vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
3' reunião (Extraordinária), relizada em 25 de junho de 1981

Às onze horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Leite
Chaves- Presidente, João Calmon, Martins Filho, Benedito Canellas e José
C'aixeta, reúne-se a Comissão de Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Lúcio, José Richa e Mendes Canale.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterió"i-, que é dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes proposições:
Projeto de Resolução n~' 25, de 1980, da Comissão de Legislação Social, à
Mensagem n"' 123, de 1978, do Senhor Presidente da República, que ..autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuârio da Superintendên~
cia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à empresa Agropecuãria Porto Alegre S( A".
Relator: Senador Martins Filho.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Aprovação do Parecer.
Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1980 que .. aprova o texto do
Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, con~
cluído em Caracas, a 07 de novembro de 1979".
Relator: Senador João Calmon.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Aprovação do Parecer.
Em seguida, o Senhor Presidente s_olicita ao Senhor Senador Martins Filho que assume a Presidência para que possa emitir seu parecer favorável ao
Projeto de Lei do Senado n~' 99, de L979- que .. estabelece a obrigatoriedade
de correção monetária dos preços mínimos dos produtos agropecuários e das
atividades extrativas''.
Conclusão: Aprovação do Parecer,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
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1 <l;t!"mell krn1c~
-1 Jkned1l•t c :~n,•la~
]-landrll(·.~rretra

L Raimundo P.trente
Almir Pwto

PMDH
I l\1ar,·o~ f'reire

Reun1ões: Quartas-feiras, ãs 09:00 hüras
L~1cal Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

(DF)

L J.,wrl>al B.lpti,ta
~. lkrn..1nlmo Vi..1na
.1 Mnw.:yr Dall;1
-1 I<J-,i: ( <~l•t'la
~ M,Htin~ hlhtl
(i

Suplentes
PDS
1. Luiz Ca~akante
Almir Pmtn
3. Aderbal J urema
-f.. J,Jsé Lins

COMISS.A.ü DE EDUCAÇAO E CULTURA- (CECI
{9 membros)
COMPOSIÇÃO

l. I .í1aro B.trhMa
.\1auro Bcnel'ides
3. '\d.1lha1o Sen:t

M<lllf<ll:kne\l!.ie~

Presidente: A.derbal Jurema
Vice--PresJdente: Gastào MUller
Surlentes

PDS
l Adcrbal Jurem a
JoiioC..1lmon
J. Eunice Mi~hiles

I, L-om<1nto Júnior
2. Gabriel Herme~
3. João Lúcio

4. Tars.o Dutra
5. Josr Sarne~

Munl<l B.td.lni

1

J. Altl~'ioChaves

L Affonso Camargo

Francisco Guilhe-rme Thees Ribeiro- Ramal 3495

Pr..:.;.iJcnte: L,Hirival Baptista
\ kc-Prc-.rdente: 1\hlUro Bene~ides

lOS RFGIONAIS- (CAR)
,i mt.'mhr,-..t

Pll~

l<t-,i.'lilh
l:llnln' 1\ltchtlc~

PMDB
1. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

COMPOSIÇÃO

;1\,

Suplente.,

Lomanto Júnior
Gabriel Hermes
Vicente Vuolo
Benedito Canelas

'l

< !lMPOSIÇÀO

1 t!Uillre~

i.
2.
3.
4.

PP
I. José Fragelli
2_ Alberto Silva

PP

L<l~·:~J·.

l'rt.',H_h'ntl.': Alberto Silva
\ IL~·l'r~\ldentc· J,t,é Lin-.

l

PDS

I, Benedito Canelas
2. JoiioCalmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

l Paulo Bross:.Jrd
Marcos Freire
3 Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
Oresto:.., QuCrcia

Suplentes

Titulares

PDS
Aloysio Chaves
Hugo Ramo~
Lcnoir Vargas
Murilo Badaró
Bernardino Viana
6 Amaral Furlan
7 Moacyr Dalla
X Raimundo Parente

I,
2.
3.
4.

·\·-.t~tcntc Sérg1o di.! I on~cca Braga- Ri.tmal 3492
R~·uni\tcs: Tcr.,:;.~~-felra ... :1~ I I 00 hM.h
I •JI.'td Sala da Ctll'll~\:"1<1. na Ala Scnad<H l\.ilo Coelhn
- ·\ne~o J:b (\JmJll<J~- Rama! ~J7f;

<

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(li membros)

Presidente: Aioysio Chaves
1~-Vicc-Presidente: Nelson Carneiro
2Y-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

R~un1ti~s:

PP
l

Vice-Líderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior
Moucyr Dalla
Muri!o Badaró

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- tCCJ}
(15 membros)

Dirctor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Edilicio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 21 l-4141 -Ramais 3487, 3488 e 3489

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Líder
Nilo Coelho

Líder
Evelásio Vieira

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

A) SERVIÇO DE COMfSS0ES PERMANENTES

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

Chefe: Do.miel Reis de Souza
Locó.tl: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141- Ramais 3490 e 3491

\'ice-Lideres
Affonso Camargo
Jose Fragelli
Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

V ice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Símon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

}'ii-Secretário
Cunha Lima

Leitc.Ch.tvc:.
Jmê R1ch.t

Agosto de _198 l
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PMDB
I. Hennque Santillll
2. Evandro Carreira

I. Ad:llherto Sen<l
Fr;ln<:•l Mnntnro
J Pedro S1mon

P.\108
1 Mareosfr..-irc
2. Mauro Benevides

PP

PP
I. MendesCanale
•\ssJ-'>tentc. C.ulos GWlhame Fvnseca - Ramal 3493
Rt'uniõe~: Tcr~a~·fo:ira~. oh IO·OO huras
I.,,..:al: Sala da C1)mi..;.~i'w, na 1\la Senador Alexandre Costa
- Anexo da~ (omissões- Ramal 3024.

l Saldanha Derzi
Luizl ernando frt:irt:

L Affonso Camargo

PP
!.

Ga~tão

MUller

I. Evelásio Vieira

A:.~btentc: LeJa Ferrerra da Roo.:ha- Ramal 3499

A:>~i~tente: Sérgio da Fvnseca Braga- Ramal 3492

Reuniõe,· Quartas-feira~. às 10:00 horas
L,lo.:ai· Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3168

Reuniões: Quintas-feiras. às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre -Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3546

•

COMISSÃO OE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNICIP!OS ( 17 membros)

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente

2. Lomanto JUnior
3.
4.
5.
.6.
7.
8.

Amaral Furlan
Amaral Peixoto
Martins Filho
Tarso Outra
Gabriel Hermes
Bernardino Viana
9. Almir Pinto
I. Mauro Benevides

2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon

Suplentes
PDS
I. José.Guiomard
2; Lourival Baptista
3. Benedito canetas
4. Vicente Vuofo
5.-José Uns

PMDB
1. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

4. Teotônio Vilda
4. Franco Montoro

I. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo

PP
I. Saldanha Derzi
2. José Frage[Jf

3. Mendes Canale

t

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras. às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

(CM)

Presidente: Lomanto Júriior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
I. Almir Pinto

2. LomantoJúnior
3.
4.
5.
6.
7.

Amaral Furlan
Amarat PeixotO
Benedito Canelas
Arno Dâmiani
Moacyr'Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

L José Richa

2. Orestes Quércia
3. Evandr-<5 Carreira

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderba] Jurema
3. José.Sarney
4. Murilo Badaró
5. José Caixeta

I. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro
PP
I. Luiz Fernando Freire

I. José Fragelli

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:00 h·ofas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

l. Gastão MUller
2. Affonso Carnargo
3. Mendes Canale

PMDB
L Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

PP
L Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

COMISSÃO DE REOAÇÃQ (5 membros)

2. Luiz Cavalcante

3. José Lins

Suplentes
PDS
1. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

4. Almir Pinto

I. Henrique Santillo
2. Teotônio Vilela

I. Affonso Camargo

PMDB
L Roberto Saturnino

PP
I. Saldanh<1 Derzi

Gaitão Müller

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: Josê Fragel!i

COMPOSIÇÃO

Titulares
I. João Calmon
2. Murilo Badaró
3 Aderbal Jurema

I. Adalberto Sena

Suplentes
PDS
I. JoséSarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
I. Evandro Carreira

Titulares
I. Dinarte Mariz
2 Luil Cavalcante
3. José Guiomard
4. Murilo Badaró

Mauro Benevides

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(15 membros)

!. Josê Fragelli

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

Luiz Viana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysio Chaves
José Sarney
Lourival Baptista

I. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. José Richa
4. Mauro Benevides
5. Marcos Freire

Suplentes
PDS
I. Aderba!Jurema
2. Bernardino Viana
J, Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

L Raimundo Parente

2. Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
!. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

Gastão Mil! ler

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às l 1:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
J9-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peix_oto

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

PMDB
l. Orestes Quêrcia

PP
Mendes Canale

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Fur!an
3. Josê Caixeta

2. Agenor Maria

PP
I. Saldanha Derzi

PP
l. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiraS, ás \0:30 horas
Local: Sula da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

PMDB
t. Adalberto Sena

(CR)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotõnio Vilela

l, Milton Cabral

2. Almir Pinto
3. José Guiomard
4. Lourival Baptista

Suplentes.
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Amo Damiani

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

COMPOSIÇÃO.
Presidente: Jaison Barreto
Vlce-Presidente: Almir Pinto

I. Henrique Santi!!o
2. Jaison Barreto

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3122

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

-

COMISSÃO DE SAú"OE·.::... (CS)
(7 membros)

Titulares

4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michi!es
5. Gabriel Hermes

I. Saldanha Oerzi

Assistente: Le_ila Leivas Ferro Costa -·Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da ComissãO, na Ala Senador Nilo Coelho
--Anexo das Comissões - Ramal 3254

I. Lomanto Júnior

Presidente: Raimundo Parente
Vice--Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
l. Arno Darniani
1. Ader.balJurema
3. Almir Pinto

PP
Luíz Feroan.do Freire
2. Tancredo Neyes

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

3707

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice·Presidente: Gabriel Hermes
Titulares
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I. Gastão M üller

Suplentes
PDS
I. Helv!dio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Clâudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às I 1:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissõe~- Ramal 3121

3708

COMISSÃO DE TRANSPORTES, CQMUN1CAÇ0ES
E OBRAS PÚBliCAS - (CT)
(7 membros)

8) SERVIÇO DE COMISS0ES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
local· Anel(o das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 211.3407
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sâ- 211-3509
Clayton Zanlorenci- 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503

PMDB
I. Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
PP

Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares
I.
2.
3,
4,
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I. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

C) SER VIÇO DECOMISSOES ESPECIAIS E DE

PDS
L Lomanto Júnior
1. Luiz Cavalcante
3_: Amaral Peil(oto

Vicente Vuolo
Benedito Ferreira
Aloysio Chaves
MilÜ,n Cabral

Ramal 3498

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

INQUeRITO

Reuniões: Quintas-feiras, às II :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alex.andre Costa
- Anel(o das Comissões - Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 35!1
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUAORO DE HORÁRIO DAS .REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rarnal3378

Horas

SlORGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÁUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

S~RGIO

ASSISTENTE

Comissões

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEILA

11:00

ÇSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13121

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13546

10:00

CE

09:30

CEC

GUILHERME

Sala da Comissão, na Ala
Seru~.dor Nilo Coelho
Ramal3256

09:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LEDA

LUIZ
CLÁUDIO

LEOA

-
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ANO XXXVI- N• 092

'

QUINTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 1981

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1981
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.853, de 9 de fevereiro de 1981, que "dá nova redação a dispositivo do Decretolei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979, que reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Poder Executivo".

1/1

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.853, de 9 de fevereiro de 1981, que "dá nova redação a dispositivo do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979, que reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do
Poder Executivo".
Senado Federal, 19 de agosto de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 41, DE 1981
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.855, de 10 de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a retribuição dos professores civis do Magistério do Exército e dá outras providências"'.
Artigo único. iõ aprovado o texto do Decreto-lei n•l.855, de lO de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a retribuição
dos professores civis do Magistério do Exército e dâ outras providências".
Senado Federal, 19 de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 128• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1981

1.1. - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagens do Senhor Presidente da República

- N• 188/81 (n' 324/81, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

- N• 189/81 (n•326/8l, na origem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento do Ofício n• S-22-81 (n' 452/81, na origem), do Sr.
Governador do Estado do Rio de Janeiro solicitando autorização do Se-

nado Federal, a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo no valor que menciona, para o fim que especifica.
1.2.3 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 219/81. de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a criação, na 1" Região da Justiça do

Trabalho, de Juntas de Conciliação e Julgamento na cidade do Rio de Janeiro.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR ADERBALJUREMA- Protesto de S. J;lx• contra resolução do CONTRAN que estabelece o uso de dístico para abastecimento
de carro a álcool.
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SENADOR JOSE LJNS- Medidas adotadas pelo Governo Federal
concernentes ao crédito de custeio agrícola.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
- Presença na tribuna de honra da Casa de delegação de parlamentares japoneses e concessão da palavra aos Srs. Senadores Josê Lins, Mauro
Benevides, Evelásio Vieira e DirceU Cardoso, para saudã-los.
1.2.6 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n' 220/81, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que equipara ao filho menor, para efeito de salãriofarnília, o enteado, o menor sob guarda e o menor sob tutela.
1.2.7- Comunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
- De substituição de membros em Comissão Mista.

Agosto d~ 1981

-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiãs a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'i' 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival . ~aptista, solicitando
a transcrição, nos anais- do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgêncía, nos termos do art. 371, C, do Regimento lnterno, para o Projeto
de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco Montoro, que estabelece
a participação de representante dos empregados e empresários na admi~
nistração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 357(79, do Senador Orestes Quêrcia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nll 142/80, do Senador Orestes Quêrcia,
alterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1980, do Senador Orestes
Quércia, que isenta do imposto de renda o 139 salãrio. (Apreciação prelimínar 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.) Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta ~e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua divida consolídada. Discussão sobrestada, por
falta de quorum para votação do Requerimento n9 260/81, de adiamento
da discussão.
1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

l.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-DF, que institui a taxa de
limpeza pública no Distrito Feaeral e- dã outras providências. Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n9 1, de 1981-Complementar, do Senador Itamar Franco, que veda a alteração dos casos de inelegibilidades e
das normas eleitorais ou partidárias, no período de l (um) ano imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal, estadual e municipal. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Resolução n9 186/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum, após usarem da pa_lavra no encaminhamento da votação os
Srs. DirCeu Cardoso e Luiz Cavalcante.
-Projeto de Resolução n9 187/80, que autoriza a Prefei.tura M~n~ci
pal de Jardim Alegre (PR) a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cmco m!lhoes
quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução nll 188/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões
cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de ResolUção n9 202/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300, (quarenta e
dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm. 1
-Projeto de Resolução n9 203/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 206/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, em explicação pessoal- Poquarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua
sição de S. Ex• sobre o processo de votação do item n9 1 da pauta, a prodívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
pósito da intervenção feita pelo Senador Dirceu Cardoso sobre a matéria.
-Projeto de Resolução n9 36/81, que autoriza a Prefeitura MuniciSENADOR DIRCEU CARDOSO. em explicação pessoal- Respospal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
ta ao pronunciamento de seu antecessor na tribuna. Solicitaçã.o à Presisessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
dência que as próximas votações sejam feitas atravês de chamada nomiquatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
nal.
por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 38/8f;"-que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trmta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Resolução no 4 de I 98!, que autoriza a prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nll 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 3!.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.

SENADOR ADERBAL JUREMA - Reparos ao pronunciamento
de seu predecessor na tribuna.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Ratificando os conceitos emitidos anteriormente por S. Ex'"
SENADOR HUGO RAMOS- Sugestão, referente à convocação de
sessão secreta, destinada ao debate das questões suscitadas pelo Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem levantada.
SENADOR AGENOR MARIA- Defesa de uma maior participação
do DNOCS na piscicultura nordestina.
SENADOR JOSÉ FRAGELLI- Comentãrios sobre declarações
prestadas a órgãos da lmprensa. pelo Governador do Estado do Mato
Grosso do Sul, a respeito de críticas de parlamentares oposicionistas sobre
sua administração.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reflexos do aumento dos
preços dos transportes na elevação do custo de vida.
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SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Inauguração de agência do
Banco do Nordeste no Município de Estância - SE.
SENADOR FRANCO MONTOR_a~ Participação dos empregados
e empregadores na administração da Previdência Social.
1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.6 - ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 129• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1981

•

2.1- ABERTURA
2.2 - EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimento
N• 280/81, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n' 72, de
1981 (n' 4.884/81, na Casa de origem), que dispõe sobre isenção da multa
prevista no art. 8• da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e estabelece critérios para distribuição dos recursos do fundo partidário referentes aos exercícios de 1979 e 1980 e dá outras providências.
2.3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n"' 246/79, que d~á nova redação a dispositi~
vos da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966. Aprovado em segundo turno. À Comissão de Redação.
Projeto de Lei do Senado n9 219/79, que dá nova redação ao caput do
art. 15, do Decreto-lei n' 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que alterou alegislação do Imposto de Renda das pessoas físiCas. Aprovado em primeiro
turno.
Projeto de Lei do Senado n' 303/79-DF, qudnstitui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal e dã outras providências. Aprovadas as
emendas oferecidas ao projeto, após esclarecimentos prestados pela Presi~
dência e haver usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação .
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Parecer da ComisSão de Relações Exteriores sObre a Mensagem n"'
182(81 (n• 302(81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Marcel Dezon Costa I-Iasslocher,
Embai~ador do Brasil junto à República Popular de Moçambique para,
comulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto. Apreciado em sessão secreta.
Parecer _da Comissão de Constituição e Justiça sobre a mensagem n 9
183(81 (n' 306(81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha db Dr, Marco Aurélio
Mendes de Farias Mello, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho
da 111 Região, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Hildebrando
Bisaglia. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9
186/81 (n• 322/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. José Néri da Silveira
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro João Leitão de Abreu. Aprecia~
do em sessão secreta.
2.4- MATÉRIA APRECIADA APÔS A ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n"' 72/81, em regime de urgência, nos ter~
mos do Requerimento n"' 280, lido no Expediente. Aprovado, após parece~
res das comissões competentes. A sanção.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXlMA-SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Helvidio Nunes, pronunciado na sessão de 18-8-81.
Do Sr. Bernardino Viana, pronunciado na sessão de 18-8-81.
4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-L!DERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

•
ATA DA 128~ SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura
PRESIDRNCIA DO SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO E CUNHA LIMA

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

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- Alberto Silva- Bernardino Vfana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria - Dinarte MarizAderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz_C_ava_lcante- Teotônio Vilela- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- )oão Calmoo- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Itamar Franco- Henrique Santillo- Gastão Müller- José Fragelli- Mendes Canal e- Affonso C amargo- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Arno Damiani- Paulo Brossard
-- Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O St:--19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado::
N• 188/81 (n' 324/81, na origern), de 18 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n9 11, de 1981-CN, que dispõe sobre a averbação, na esfera federal, de
tempo de serviço público estadual ou municipal. (Projeto que se transformou
na Lei n' 6.936, de 18 de agosto de 1981.)

De agradecimento de comunicação:

N• 189/81 (n' 326/81, ria origem), de 18 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 583, de 1979, e 515, de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu, do
Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Ofício N• S/22, de 1981 (n'
452/81, na origem), solicitando, nos termos do artigo 42, item IV, da ConstituiçãO, aütorização dó se-nado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo rio valor deUS$ 162,000,000.00 (cento
e sessenta e dois milhões de dólares americanos), para o fim que especifica.
A matéria ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mesa, a complementação dos documentos necessários.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de
lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE 1981
Dispõe sobre a criação, na Jlll Região da Justiça do Trabalho, de
Juntas de Conciliação e Julgamento na cidade do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 São criadas, na I' Região da Justiça do Trabalho. Juntas de
Conciliação e Julga"mento nas Regiões Administrativas de Bangu, Campo
Grande e Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2"' A instalação dos órgãos judiciârios de que trata esta 1ei é subordinada à consignação, no Orçamento da União, das dotações neceasârias, as-
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sim corno à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da República.
Art. 3<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as dispoSições em -contrário.
Justificação

Nos últimos anos, a criação de zonas industriais em Bangu, Campo
Grande e Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, e o conseqüente estabelecimento de grandes indústrias nessas áreas, houve um substancial aumento
no número de reclamações trabalhistas, acarretando apreciável sobrecarga
nos trabalhos das Juntas de Conciliação e Julgamento em funcionamento no
centro da cidade, cujos trabalhos ficaram congestionados.
Em virtude dessa situação, os feitos de natureza trabalhista vêm tendo
andamento extremamente moroso, provocando inequívocos prejuízOs aos reclamantes, que ficam a aguardar, por tempo demasiadamente longo, a solução das pendências em que sã()- parte.
Aliás, a situação tende a agravar-se, com a instalação de novas indústrias
e a conseqUente multiplicaÇãO do número de reclamações trabalhistas.
Nesse contexto, torna-se absolutamente fundamental a criação de Juntas
de Conciliação e Julgamento em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, porquanto, inclusive, estão atendidos, na espécie, os requisitos da Lei n'i' 5 .630, de
2 de dezembro de 1970, que regula a matéria.
Assinale-se, ainda que, em obediência a expressa determinação constitucional, a proposição prevê que a ins13lai;ão das Juntas de Conciliação e Julga~
menta subordinar~se-á à consignação, no Orçamento da União", das dotações
necessârias, assim como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iníci"atíva exClusiva do Chefe do Executivo.
Por derradeiro, ressalte-se que o projetado inspirou-se em sugestão que
nos foi ofereCida pela Associação dos AdVogadoS da Zona Oeste do Rio de
Janeiro.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1981.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de COilStituição e Justiça, de Legislação Social, de
Servico PúbliCo Civil e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este é um País das contradições e, algumas vezes, dis afirmações. No
momento em que, como educador, acompanho um projeto de S. Ex• o Ministro Hélio Beltrão, enviado no ano passado, pelo qual se extingue o registro
dos professores diplomados, pensando S. Ex•, na sua admirável boa fé, que a
extinção do registro de diploma de professores, num País de dimensões continentais, concorre para a desburocratização, não podia, com a experiência de
quarenta anos de magistério, silenciar-me diante dessa proposição, que irá
trazer uma enorme irresponsabilidade neste País, porquanto sabemos que
ainda hoje, professores improvisados ensinam em muitos estabelecimentos de
ensino, ou, então, colocam placas nas suas casas, amihciando que ministram
ensino particular.
Sr. Presidente, no tempo do Brasil-Colônia, no tempo daquele déspota
esclarecido que se chamou Marquês de Pombal, as Ordenações do Reino de
Portugal e Algarve estabeleciam que qualquer cidadão, para ensinar, para ser
·professor, tinham que fazer exame de Estado, e esse exame de Estado era
prestado perante uma jUnta designada pelo Reino. Diante dessa idéia de se
abolir o registro de professores no Brasil, pasmem, Srs. Senadores, naquela época o cidadão que fosse surpreendido dando aulas, mesmo em caráter particular, sem estar de posse do seu diploma de professor, era punido com a pena
de cadeia, e, se reincidente, era degredado para a África, porque a Coroa Portuguesa tinha na mais alta conta a liberdade com responsabilidade de transmitir conhecimento.
Hoje, Sr. Presidente, vemos esse projeto que extingue o registro de professores diplomados, para simplificar, ao mesmo tempo em que o CONTRAN -Conselho Nacional de Trânsit6, estabelece multa para o dono de
carta a álcool que não afixar um dístico de plástico escrito apenas "A álcool".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, me parece que hã algo de misterioso neste País querendo acabar com o carro a álcool, porque, depois que o Governo
fez a promoção do álcool, e todos nós, patrioticainente, formamos nessa campanha, vieram os clandestinos que transformaram o carro à gasolina cm carro a álcool, e até agora não receberam nenhuma punição. No entanto, os carros -comprados já vêm com um documento específico, e a maioria já com o
dístico da fábrica .. Movido a álcool" ou "A álcool". Vem agora o CON-
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TRAN estabelecer ~ multa. O nosso inocente Ministro Hélio Beltrão, procu·
rando simplificar o uso do carro a álcool, devia aboliar esta manchete ridfcula
que hoje os jornais todos trazem: "Carro a álcool sem selo será multado".
Ora, Sr. Presidente, lembra-me a anedota daquele velho campinensecampinense de Campina Grande, e não campinense de São Paulo- que estava montado na boléia de um caminhão para ir de Campina Gran-de ao Recife,
quando apareceu aquela figura tradicional de fiscal de consumo, que na época se vestia de brim H.J., branco, e todo de branco se dirigiu ao motorista e
lhe perguntou: "Quem está aí na boléia? Eu quero ir para o Recife". O motorista disse: ''Doutor, tem um velhinho aí que já vem lá da cidade de Patos, da
çidade do Deputado Ernani Satyro. Ele já pagou a boléia". Respondeu o motorista. "Só o Sr. falando com o velhinho quejã pagou a bolêia". Então,-o fiscal de consumo, no seu impecável brim branco H.J., dirigiu-se ao velhinho
conterrêneo do Deputado Ernani Satyro, que se revelou um admirável humorista. Quando o fiscal de consumo disse: "Olha, o Sr. vai lá atrás c eu vou
aqui na frente". "Ele perguntou: "Pro mod'que, moço?" Ele disse: "Porque
eu sou fiscal de consumo". Aí ele respondeu: 'E eu sou cachaça sem selo para
ter medo de fiscal de consumo?!" (Risos.)
Pois é, acontece agora com os carros a álcool neste País - parecem cachaça sem selo, precisam de um selo de plástico para poderem trafegar.
Tenha paciência, Sr. Erico Almeida Lopes, Presidente do Conselho Nacional de Trânsito, ajudando a- fazer do álcool um combustível nobre, e não
colocando as pedras no caminho, do poema de Carlos Drummond de Andrade, chegando a este ponto ridículo, Sr. Presidente, de exigir um dístic-o nos
carros a álcool, em vez, de exigir, isto sim, o documento que vem anexo aos
4

outros documentos quando o usuário adquire o carro numa concessionãria.
Por que esse dístico, e quem se responsabiliza pela duração do dístico? O
art. 49 da resolução idiota diz que "somente será registrada, licenciada e renovada a licença anual do veículo movido com álcool etílico hidratado, aquele
que esti;vc;:r com o selo adesivo no seu devido lugar".
Tenha paciência, não somos "cachaça sem selo", neste País, para sermos
obrigados a usar esse adesivo.
O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Ouço o nobre Senador.
O Sr. Almir Pinto- Agradeço a V. Ex 9 tenho a impressão de que esse
selo está sendo exigido para facilitar, no meu modo de entender, a comodidade do fiscal, do homem da bomba, que, em vez de ter que pedir o documento,
este já estará visível: o selo!
O SR. ADERBAL JUREMA- V. Ex• está procurando uma saída para
essa bobagem. Em verdade, no posto de gasolina, quem vai levar o seu carro
para colocar álcool é porque o carro é a álcool, porque a pessoa não vai abastecer seu carro com álcool se este é a gasolina, porque vai acabar com seu carro.
O Sr. Almir Pinto- V. Ex• não entendeu o meu aparte. Disse que talvez
o CONTRAN queira a comodidade desse homem, para não ter que pedir o
documento do carro, o que não se justifica.
O SR. ADERBAL JUREMA- Não. Não é não, Excelência. E porque,
em vez de o CONTRAN concorrer para a simplificação, ele está indo na faixa
tecnocrática da complicação.
O Sr. A[mir Pinto - Perfeitamente.
O Sr. João Lúcio - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não, eminente Simador.
O Sr. João Lúcio- Nobre Senador, estou de acordo com o seu pensamento. E não é só o problema do carro a álcool, de que tomei conhecimento
ontem. Existem muitas coisas erradas por este País afora, coisas erradas que
ninguém pode suportar. Haja vista que, diante da situação em que nos encontramos, sem razão justificada, haverá, dentro em breve, novo aumento da gasolina. O Sr. Ministro do P!anejamento acha que os brasileiros têm muito di~
nheiro para comprar tudo ao bom modo. Então, o que estâ acontecendo neste País é um círculo vicioso de aumento, dia-a-dia, quando não há razão para
isso, porque o preço do petróleo baixou e a gasolina vem aumentando estupidamente. Os aumentos sãó constantes, quase todos os meses. Não sei, Sr. Senador, onde vamos parar. Tem V. Ex• toda razão, porqUe o álcool deveria ser
estimulado, não deveria nem ter o seu preço majorado. Estâ havendo alguma
coisa por trás das paredes que_ não entendemos. Procuro falar pouco nesta
Casa, para não ·chamar muita atenção de alguns colegas sobre mim. Muito
obrigado.
O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço a intervenção de V. Ex•
O Sr, José Lins- -Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não, Senador José Lins.
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O Sr. José Lins- Senador Aderbal Jurema, sinceramente não acompaM
nhei a evolução da exigência do selo nos carros. Uma referência me foi feita
sobre este assunto e, certamente, valeria a pena trazê-la, aqui, à consideração
de V. Ex• O ãlcool é um combustfvel cuja produção estâ dependendo de amplos investimentos do País. Esses investimentos são feitos a nível de subsídios
muito elevados, portanto, exigindo um tremendo esforço da população brasileira, e o ojetivo é cada vez mais economizar energia. Acontece, nobre Senador, que o carro, para aproveitara combtJstiveJ, o âlcool, tem que ter o motor
ajustado tecnicamente para consumir esse tipo de combustível. Se não for
ajustado, o carro consumirá com tal exorbitância, o consumo se elevarã tre- ·
mendamente, evidentemente em prejuízo do próprio consumidor. Ora, como
hã uma infinidade de pequenas agências, pequenas oficinas, que estão supostamente adaptando motores, certamente o exagero, o crescimento do consumo do ãlcool pelos motores mal adaptados vai trazer uma séria complicação
para a produção e consumo de âlCool no País. Neste caso, trata-se de uma fiscalização em beneficio daqueles que vão usar o combustível, porque o objetivo é que haja economia não só para o País como também para o consumidor.
O SR. ADERBAL JUREMA - Idealmente, Senador José Lins, tudo
isso estaria muito_bem, mas, infelizmente, a coisa é outra. Primeiro, estão distribuindo os selos nos postos de gasolina, sem nenhuma revisão: o proprietário chega e diz que o carro é a álcool; mostra o documento de compra da
fábrica, e eles colocam o selo junto de outro dístico que vem da fábrica. Não
hã nenhuma revisão.
O Sr. José Lins- Só com a apresentação do documento da fãbrica. Veja
V. Ex' que esse motor está ajustado para consumir álcool, e não para superconsumir. Se, entretanto, o dono do veículo não tem esse atestado, não tem
esse comprovante, evidentemente que ele não vai receber o selo, porque o carro ele não está ajustado para o consumo.
O SR. ADERBAL JUREMA - Com selo, ou sem selo, isso já vinha
sendo feito, justiça se faça. As bombas de gasolina exigiam ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que não concedesse mais apartes, porque hâ outros oradores inscritos.
O SR. ADERBAL JUREMA - Já vou concluir, Sr. Presidente.
Isto vinha acontecendo. E preciso dizer também que muita gente jã está
chamando isto de o "conto do álcool" ...
O Sr. Mendes Cana/e- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Não posso mais dar apartes, porque o
Sr. Presidente jã me alertou para o tempo.
O Sr. Mendes Cana/e- O nosso Presidente vai compreender um ligeiro
aparte, vindo do lado da Oposição, nesta hora em que se está discutindo assunto tão importante levantado por V. Ex•- não é-possível que isso fique só
no arraial do Governo - e permitirã um ligeiro, um râpido aparte da Oposição, que deseja entrar também na discussão de problema tão interessante.
O SR. ADERBAL JUREM A- Pela fisionomia do Presidente, S. Ex• jã
concedeu.
O Sr. Mendes Cana/e- Senador Aderbal Jurema, V. Ex• trata, sem dú~
vida alguma, de assunto muito sério, e o enfoca com muita propriedade,
quando diz que o Governo teve as suas vistas voltadas para o problema do álcool, para a alternativa energética, mas até de forma acanhada, não desenvol~
vida e atrasada, digo eu, deveria ter começado em 1970, e só o fez em 1973.
Não vou penetrar neste caminho, porquanto disse que meu aparte seria pequeno. Apenas queria dizer que me causou surpresa muito grande a justificativa do nobre Líder Senador José Lins, quando S. Ex' disse que o Governo estã preocupado com o proprietário do carro, e para que este não tenha altos
gastos com o álcool, para que não adquira muito álcool, o carro tem que ter
esse selo, porque só os motores devidamente fabricados têm condições de não
permitir que haja excesso no uso do álcool.
O Sr. José Lins - Fabricados ou adaptados.
O Sr. Mendes Cana/e - Seja como for, fico até satisfeito em ver essa
preocupação do Governo, mas a preocupação maior af não é do Governo,
não, é do proprietário do carro. Este, sim, é que sabe quanto estã custando a
gasolina e quanto custa o álcool, e cabe exatamente ao proprietário do carro
verificar os seus gastos, e não vai usar um carro cujo consumo de ãlcool seja
exorbitante. V. &• tem toda a razão. Quando se fala em desburocratização,
se burocratiza mais, colocando esse selo nos carros, com nenhuma finalidade,
senão com um objetivo a atingir: dificultar ainda mais que se possa partir, de
fato, para a solução dessa alternativa energética que é o ãlcool, principalmente nos carros, nesse grande meio de locomoção.
O SR. ADERBAL JUREMA - Senador Mendes Canale, agradeço a
contribuição de V. Ex', e a do Senador José Lins, e dou por encerrada as mi-
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nhas palavras, lançando aqui o meu mais veemente protesto contra esta forma indireta de criar dificuldades a que haja, de fato, alternativa no uso de um
combustível como o álcool, que é prata da casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador José Richa. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO-ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores estã presente na tribuna de honra do Senado, hoje, para a alegria dos Senadores brasileiros, uma Delegação da Câmara de Conselheiros do Japão, que é a instituição
legislativa que corresponde ao Senado Federal.
Essa delegação está presidida pelo Conselheiro Chyozo Akiyama e veio a
convite do Senado Federal. (Palmas.)
S. Ex' estâ acompanhado de vários Senadores e de uma Sra. sebadora, e
pertence ao Partido Comunista do Japão. Nós temos a honra de recebê-los e
concedo a palavra ao nobre Lfder José Lins para, em nome do Partido majoritário, saudar a delegação de Senadores japoneses.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Mauro ·Benevides, acho conveniente comunicar aos
Srs. SenadoreS que os nossos visitantes não falam português, só se expressam
em japonês- e têm muito poucos intérpretes ao- seu lado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, que fala em
nome do Partido do Movimento Democrático ~rasileiro.
O SR. MAURO BENEVIDES (Como Líder, pronuncia o seguinte disPresidente do Senado Federal, Senador Jarbas Passarinho, Sr.
Vice-Presidente da Câmara de Conselheiros do Japão, Chyozo Akiyama, Srs.
Conselheiros da Grande Nação Japonesa, Minhas Senhoras, Senhores Sena~
dores:
O relacionamento entre o Brasil e o Japão, que se tem caracterizado,
através dos tempos, como amistoso e fraterno, mais se estreitou a partir do
instante em que membros ilustres da Câmara de Conselheiros daquele País
aquiesceram, prazerosamente, ao convite que lhes foi dirigido pelo Senado
Fede~al para que viessem ao Brasil, com o nobre objetivo de intensificar um
elogiável intercâmbio parlamentar, que haverã de resultar benéfico para uma
maior aproximação entre as duas Nações.
Hoje, esta Casa experimenta a honra de acolher, em sua tribuna especial,
a luzida delegação japonesa, tendo à frente o Vice-Presidente Chyozo AkiyaM
ma, portador de uma mensagem de sua brava gente, com a qual tanto nos
identificamos, na reciprocidade de interesses que se refletem no campo político internacional.
Setenta e três anos são jâ decorridos da emigração nipônica entre nós,
levando-nos a reconhecer que, durante todo esse apreciãvellapso de tempo,
,fez-se sentir, de maneira fecunda, a contribuição dos nossos irmãos do Oriente para celerizar o desenvolvimento brasileiro.
Quando o navio Kasato Maru deixava Okinawa, em abril de 1908, não
sabiam aquelas 781 pessoas como a nossa Pãtria as acolheriam, com a sua
língua e costumes diversos, dificultando a convivência e tornando penosa a
adaptação ao novo ambiente.
No porto de Santos desembarcaram os primeiros emigrantes japq.neses,
trazendo consigo- em meio às incertezas de uma jornada a ser empreendida
em terra estranha, as esperanças de quem deseja vencer as mais desafiantes
adversidades.
O tre!ll que os conduziu à capital paulistana parecia abrir para os que
chegavam horizontes ainda incertos, que se aclarariam, gradativamente, com
o decorrer dos dias.
A cafeicultura passava a coiltar, naquele ensejo com o concurso do japonês, em contingentes que se sucederam a partir de 1925, quando o próprio
Governo subsidiava a imigração, n-uma fase crítica que envolveu à sua economia, com graves ressonâncias na ordem social e humana.
As fascinantes possibilidades de um enriquecimento rápido e às pressões
conseqüentes da recessão que dOminou o Japão induziain irtllhares de criaturas a buscar, em nosso território. o caminho da prosperidade e do bem estar,
que passou a ser palmilhado persistentemente pela grande massa dos que
para aqui se deslocaram.
~rso.)- Sr.
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No presente, constata-se que a colôniajaponesa situa-se na casa dos 750
mil, numa ponderabilidade demográfica significativa cqm a qual se favoreceram, sobretudo, os Estados de São Paulo e do Paranâ.
Em quase todas as demias Unidades da Federação, porém, localizam-se
núcleos de imigrantes japoneses, que se empenharam no sentido de firmar
conceito exemplar de dignidade e eficiência.
Até mesmo no meu Estado, o Ceará, incrustado em plena região nordestina, radicaram-se algumas famílias oriundas do Japão, granjeando respeitabilidade e desfrutando da admiração d_a comunidade cearense.
Em qualquer área do País, nota-se, contudo, que a preocupação com a
produtividade, em termos de um melhor aproveitamento da terra, constituiu
sempre aspecto específico do trabalho dos imigrantes japoneses.
Os índices alcançados nas tarefas pelos mesmos executados são extraordinariamente elevados, conforme se infere nas duas formas de exploração
agricola a que se entregam: a intensiva diversificada, chamada agricultura de
cinturão verde, para a produção de hortigranjeiros nas cercanias do mercado
consumirdor; e a agricultura de Hinterlândia, tradicional e extensiva para a
produção, principalmente, de café e cereais.
Como ·um-dos três maiores mercãdos do mundo, o Japão tem importado, em percentual alentador, produtos brasileiros, valendo destacar que, entre 20 de julho e 1'? de agosto de 1978, mais uma missão comercial esteve conosco, pretendendo ampliar as exportações brasileiras para aquela Nação,
bem assim a solidificar as bases de um relacionamento econômico cada vez
mais intenso e proveitoso para as respectivas comunidades.
Recordo, Senhor Vice-Presidente Chyozo Akiyama e Senhores Conselheiros, a visita que, receritemente, Os Senadores Murilo Badaró, Almir Pinto
e eu fizemos à Cidade de Tóquio, num período de euforia cívica, quando se
festejava o transcurso do 80'9 aniversário do Imperador Hiroito, que é apontado como ''símbolo do Estado e da unidade do povo".
Naquele 29 de abril, todos os segmentos sociais extra vazavam as alegrias
que os dominavam pela defluência -d_o magno evento, repartindo-se com o
príncipe herdeiro Aikito as homenagens decorrentes daquelas emocionantes
manifestações.
Recolhemos, por outro lado, magníficas impressões das múJtiplas atividades lâ desenvolvidas, que asseguraram, no pós-guerra, o despontar de um
país que se recuperou de maneira notável, superando também a crise energética da atualidade e mostrando a sua vitalidade como país de invejável estabilidade econômica.
A prâtica da democracia, por seu turno, assumiu sempre contornos de
orientação irreversível, podendo servir de inspiração para os que não alcançaram tão aprimorado nivel de politização.
Por tudo isso, Sr. Vice-Presidente da Câmara de COnselheiros e brilhante
comitiva, a Bancada do PMDB não poderia deixar de testemunhar, pelo seu
líder, o justo apreço pelo povo japonês, a quem se deseja saudar na pessoa de
V. Ex•s, da forma a mais efusiva, a mais calorosa, a mais cordial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Concedo a palavra, para
falar pelo Partido Popular, ao seu Líder, o nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra como
Senador independente ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ilustre comitiva de Conselheiros do Japão.
Permiti que eu comece a rniilha saudação com palavras aprendidas no
canteiro de obras da KA W ASAKI, em Vitória, no meu Estado: Konô-ienihirashanoce.
Ilustres visitantes, quero saudar tão ilustre comitiva em_ nome do povo
do meu Estado, o Espirita Santo, onde o Japão, através das suas grandes indústrias siderúrgicas mantêm duas poderosas indústrias de pe1etização do minéri6 de ferro que leva para a sua siderúrgica e as transforma em manufaturados e os espalha pelo mundo; permiti que eu saúde essa ilustre comitiva em
nome da Associação de brasileiros, japoneses e italianos. De brasileiros a SIDERBRAS, japoneses da KA WASAKI e italianos da FINSIDER que estão
erguendo em Vitória a maior siderúrgica do meu País, a Siderúrgica de Tubarão, juntamente com capitais japoneses e capitais italianos, que mandará para
o Japão as placas de aço e de lá voltarão, também, os produtos manufaturados para abastecer os mercados consumidores do mundo.
Portanto, permiti que eu vos saúde em nome de um povo cujos destinos
estão traçados e juntos Com o vosso_, pelo mesmo aço que ali se produz e que
este aço seja indestrutível através do tempo.
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1:: a minha saudação à ilustre embaixada japonesa que nos visita. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Devo salientar que, acompanhando a delegação dos Srs. Conselheiros japoneses, encontra-se presente,
na tribuna de honra do Senado Federal o Embaixador Oguchi. (Palmas)
Antes de suspender a sessão por 5 minutos, para que os Srs. Senadores
possam cumprimentar os ilustres Conselheiros, em nome do Senado, plagiando o Senador Dirceu Cardoso, não tendo a possibilidade de aprender japonês
nos estaleiros da minha terra, aprendi com o "Espírito Santo de orelha", que
se encontra a minha retaguarda, quero dizer à delegação japonesa, burajiro no
djoinguin ua lutemo ureshi: O Senado se encontra feliz com a presença dos Srs.
(Muito bem! Palmas.)
Suspendo a sessão por 5 minutos.
(Suspensa às 16 horas e 10 minutos. a sessão é reaberta às 16 horas e 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sobre a mesa, projeto de
lei que será lido pelo Sr. l'i'-Secretârio.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 220, DE 1981
Equipara ao filho menor, para efeito de salário-família, o enteado, o menor ':-t)b guarda e o menor sob tutela.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 2'9, da Lei n'? 4.266, de 3 de outubro de 1963, passa a Viger
acrescido do seguinte Parágrafo único:
Art. 29
..Parágrafo úniC"o-. Para os efeitos deste artigo, equiparam-se
ao filho menor, de qualquer condição, o enteado, o menor sob guarda e o menor sob tutela, desde que vivam às suas expensas".
Art. 29 Esta lei entra em vigoi- na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em conformidade com as disposições -do art. 29, da Lei n'? 4.266, de 3 de
outubro de 1963, o salârio-família é devido por "filho menor de qualquer
condição", até 14 anos de idade. E, posteriormente, pela Lei n'9 5.559, de II
de dezembro de 1968, o beneficio passou a ser extensivo aos filhos inválidos
de qualquer idade.
Evidentemente, está implícito, no espírito da lei, que seu objetivo social
foi o de assegurar, ao trabalhador, o direito ao salário-famflia a todos os menores que, embora não sendo seus filhos, vivam como membros e dependentes do grupo familiar.
Aliás, outro não foi o entendimento da Justiça do Trabalho que, através
de mansa e pacífica jurisprudência, fixou posição no sentido de que estão
abrangidos no art. 2'? da Lei n9 4.266{63 os rrienores que-, embora não sendo
filhos, são sustentados pelo empregado como se o fossem, jâ que a finalidade
é uma só, ou seja, amparar o trabalhador nas despesas com os infantes.

Aliâs, jâ em 1970 o Tribunal Superior do Trabalho registrava decisão
nesse sentido (RR-950/70). Em 1977, a Procuradoria Geral do Instituto Nacional de Previdência Social ditou o Parecer n9 294, concordando plenamente
com o pagamento do salârio-família, desde que o empregado firmasse declaração dizendo ter sob o seu sustento, por motivo de tutela ou guarda, os menores indicados.
A matéria, por conseguinte, estava plenamente definida tanto na esfera
administrativa do INPS quanto na judicial, quando foi baixada a Formulação n• 12, de 18 de agosto de 1980, do lAPAS, considerando que, para efeito de pagamento de salário-família a segurado da Previdência Social, o enteado, o menor sob guarda e o menor que se encontre sob tutela e que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação, não se equiparam
aos filhos menores, de qualquer condição.
Absurda e improcedente, sob todos os aspectos, essa restritiva exegese ao
texto da Lei n9 4.266/63, que, a nosso ver, carece de amparo legal e jurisprudencial, não podendo perdurar.
Em verdade, essa nova interpretação, embora descabida, vem gerando
injustos efeitos, pois os empregados que percebiam quotas do salârio-família
em razão de enteados, menores tutelados e outros sob sua guarda, deixaram
de fazer jus ao benefício. Muitos deles, apelarão para a Justiça do Trabalho,
com apoio na juriSprudência existente nos repertórios judiciais.
Trata-se de projeto de lei interpretativa. A proposição não cria novo encargo à Previdência Social, mas limita-se a especificar o que a lei já diz generi~
camente, motivo pelo qual não há, no caso, necessidade de indicação de fonte
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de custeio. O benefício jâ vinha sendo pago pela instituição previdenciâria,
que deixou de fazê-lo em decorrência de equivocada interpretação da lei.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1981.- Franco Montoro.
LEG/SLAÇÀO CITADA
LEI No 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963
Institui o salário-faml1ia do trabalhador e dá outras providências

Art. 29 O salário-família será pago sob a forma de uma quota percentual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, arredondado este para
o múltiplo de mil seguinte, por filho menor de qualquer condição, até 14 anos
de idade.
(Às Comissões de Constitutção e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publicado e remetido às comissões co_mpetentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~"-Sccretârio.
E lida a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à verificação requerida.
A votação far-se-á peio processo eletrônico. Para tanto, solicito aos Srs.
Senadores que ocupem os seus respectivos lugares. (Pausa.)
Peço aos Srs. Líderes que declarem como votam para orientação de seus
liderados.
Como vota o nobre Líder do PDS?
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- "SIM".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do PMDB?
O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) --:- "NÃO".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do Partido Popular?
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- "NÃO".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Senador independente· Dirceu Cardoso?
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - "NÃO".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os demais Srs. Senadores
já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

Brasília, 19 de agosto de 1981.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regim-ento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substi_,. tuír os nomes dos Senhores Deputados Nagib J1aickel, Joaquim Guerra e Pedro Colin, pelos dos Senhores Deputados Nilson Gibson, Darcílio Ayres e
Jairo Magalhães, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n9 29/81, que '"altera a redação do § 49
do artigo 104 da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' os meus protestos de
alta estima e elevada consi<;leração. - Deputado Claudino Safes, Pelo Líder
do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Serão feitas as substituições solicitadas.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- José Sarney- Cunha Lima- Oilvan Rocha- _Lourival Baptista
-Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Hugo Ramos- Nelson CarneiroMurilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco MontoroJosé Caixeta - Benedito Canelas - Saldanha Derzi - José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

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 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das
Comissõe_s:
- de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado
em plenário), favorável, com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; 39
pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal);
- do Distrito Federal, /9 pronunciamento: favorável, nos termos das emendas nl's 1 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 Constituição e Justiça;
-de Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas da Comissão
do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Richa.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.

VOTAM .. SIM .. OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral PeixotoArno Damiani - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Eunice Michiles
-Gabriel Hermes- João Calmon- João Ludo- José Caixeta- José
Uns- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz
Cavalcante - Mauro Benevides - Murilo Badaró - Nelson Carneiro Nilo Coelho- Passos Pôrto- Raimundo Parente --Tarso Outra.
VOTAM .. NÃO .. OS SRS. SENADORES:
Cunha Lima- Dirceu Cardoso- Evelásio Vieira- Franco Montoro
- José Fragelli - Paulo Brossard.
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Moacyr Dalla.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 24 Srs.
Senadores e "NÃO" 6 Srs. Senadores. Houve 2 abstenções.
Não houve quorum.
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a sessão por alguns
miriiitos e fará acionar- as campainhas, a fim de aguardar a chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 20 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão.
O Sr. Aloysio Chaves- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pela ordem, tem a palavra
o nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLlCADO
POSTERIORMENTE.

O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Pela ordem, tem a palavra
o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador:)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pela primeira vez levanto uma questão de ordem sem me estear em dispositivo regimental, porque não tem dispositivo regimental que trate da minha questão de ordem.
Sr. Presidente, o Seriador estava presente, mas a Mesa não acusou, se é
que ele estava presente, não vi. O melhor é nós ficarmos por aqui, porque há
na lista uril senador que não estava presente e votou!
O Sr. Itamar Franco - Muito bem, Senador!
O SR. DIRCEU CARDOSO - É. melhor ficarmos por aqui. Aceitarmos o empate. Houve um Senador que votou e não estava presente!
O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)- Eu peço a V. Ex• que neste
caso, como tenho que dar decisão a uma questão de ordem objetiva, que V.
Ex• me decline o nome.
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Não vou declinar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Então se V. Ex• não declina o nome terei dificuldade, porque levantada a questão de ordem; em tempo
oportuno, pelo Senador Aloysio Chaves, eu vou consultar a lista que mandei
a V. Ex• Só agora que tenho a lista em mãos. E eu não posso, evidentemente,
confundir a posição de Presidente do Senado com a função de fiscal.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, nunca fui delator e não
serei. Já estou muito velho demais para ser delator.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Eu sei. B a dificuldade de
V. Ex•, eu entendo. Mas é a minha tambêm.
O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Então gostaria que este Senador, que
não estava presente, que o ilome dele está aqui na lista, que se acusasse.
Não estando presente o Senador, é a Mesa quem acusa. Mas depois da
votação passada, verificada a votação, na outra verificação que se acusa.
Não. Isso não pode. Desculpe o nobre Líder da Bancada do Governo. Se
V. Ex• levantasse logo após a votação, está certo. Mas depois que nós estamos no início, na fase preambular da segunda votação, aí é que nós vamos verificar que aquele Senador estava presente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Essa é a segunda parte da
enunciaÇão de V. Ex• E eu deixei, COmo faço de propósito, o apregoador iluminado, para que as lideranças pudessem fazer suas verificações. Não cabe a
miin, rázãó pela qual eu deixei ainda iluminado. E em seguida mandei pedir o
registi"o do computador, não só porque V. Ex• habitualmente o pedet como
porque também o quero para a direção da Mesa.
O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco para urna questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem. Sem revisão do orador)- Sr.
Pre.sidente, lamentavelmente, a atitude insólita do Senador Vice-Lider do Governo ... (Não apoiados.) Repito, Sr. Presidente, atitude insólita ... (Não
apoiados.) E é o próprio Líder que disse "não apoiado", Sr. Presidente, que
hã poucos dias era acusado pela imprensa de manipular a votação no Senado
Federal! Não recebo de S. Ex'- nenhuma admoestação neste sentido, não recebode S. Ex• ...
O SR. PRESIQENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ suspensa a sessão.
(Suspensa às I 6 horas e 34 minutos a sessão é reaberta às 16 horas e 35 minutos. J

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ reaberta a sessão.
Continua com a palavra o nobre· Sen3.dor Itamar Franco para formular
uma questãO de ordem.
S .. Ex• .tem 5 minutos para issO.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu não estava formulando necessariamente
uma questão de ordem. Eu fui citado aqui pelo nobre Senador Vice-Líder do
Governo e queria esclarecer exatamente a V. Ex• o que se passou.
Eu me dirigi à minha cadeira e ia, inclusive, me retirar quando fui chamado pelo Senador Murilo Badaró, que ainda brincou comigo: usenador Itamar Franco, vamos votar. O Senador Murilo Badaró estã presente aqui."
Eu pretendia, Sr. Presidente, ninguém desconhece a minha posição con·
trária ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• que se considere falando em Explicação Pessoal.
O SR. ITAMAR FRANCO- É verdade, Sr. Presidente, pelo art. 16...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em conseqüência, solicito
que não haja apartes ao orador.
O SR. ITAMAR FRANCO- Estranhei, Sr. Presidente, porque, evidentemente, presente realmente quando V. Ex• pediu aos Srs. Senadores que votassem, eu não votei, e me retirei tão logo o painel deu o resultado, eu jâ estava me retirando daqui.
Caberia sim, evidente, Sr. Presidente, concordo até por uma atitude estranha, mas ele poderia ter feito rio momento em que eu estava presente, naquele instante em que o placar anunciava a votação, jã que era fiscalizado por
S. Ex• S. Ex• poderia, naquele momento, levantar uma questão de ordem ao
Presidente do Senado. Ele não o fez. Quando eu me encontrava à porta é que
o Senador que levantou a questão de ordem a V. Ex•, saiu correndo atrás de
mim para dizer que eu estava presente. Portanto, Sr. Presidente, a minha intenção, ao me retirar do plenário, fOi flagrante de não votar.
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Agora, não permito, Sr. Presidente, e nunca permitirei até terminar o
meu mandato, nesta Casa, ninguém vai me ensinar a cumprir minhas obrigações aqui, eu as sei e as cumpro integralmente, Sr. Presidente. Já o disse a
V. Ex• uma vez, atê com prejuízo no meu Estado, estou e estarei sempre no
Senado Federal, não sou dos que vêm e voltam, porque fui eleito para o mandato federal, me prejudico no meu Estado, mas aqui cumpro diariamente, Sr.
Presidente, as minhas obrigações. Hoje na Mesa Diretora, ontem nas Comissões e no Plenário do Senado, não vou receber atitude insólita de companheiros, aos quais respeito, aqui no Sénado Federal.
Veja, Sr. Presidente, quando do incidente com o Líder do Governo, a minha Bancada e eu nos mantivemos silenciosos; e mesmo no meu Estado, instado pela imprensa a falar do problema, me mantive silencioso em respeito ao
Senado Federal. É a explicação, Sr. Presidente, que quero que cOnste dos
Anais. Não votei, não votaria e não v'ou votar a taxa de Hxo, nesta tarde.
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores:
Estou diante de uma questão de ordem que deve ser objeto de uma decisão. Não considero a questão de ordem impertinente, por uma simples razão:
quando se acionaram os botões e o painel indicou 32 votos, eu anundei 32 vo*
tos antes de fazer a projeção da votação no painel. ComigO seriam 33, o que,
portanto, me levou a dizer que não havia quorum e eu iria ac~onar as campainhas, dentro do Regimento. Imediatamente suspendi a sessão.
É natu~al que qualquer Senador não tenha uma preocupação de fazer a
fiscalização imediata de todos os seus companheiros, mas possa, no momento
em que. como aconteceu com o Senador Aloysio Chaves, se der conta de que
se encontrava no plenário o Senador Itamar Franco, dirigir-se, como se dirigiu, a mim e perguntar se eu confirmava a presença do Senador Itamar Fran~
co. E eu confirmo, porque realmente vi S. Ex• aqui.
Então, no momento em que S. Ex• o Senadoi Aloysio Chaves levanta
essa questão, ele levanta em forma que eu considero ainda pertinente.
Quanto a ser "insólita", que, em termos de vernáculo, seria "não usual",
eu não tenho o que discutir e não vejo por que tamanho abOrrecimento, aiO da
há pouco. Atitude insólita, porque não ê usual.
O nobre Sen~dor Itamar Franco sabe perfeitamente, porque é dos melhores conhecedores do Regimento da Casa, que, de fato, o art. 341 diz que
qualquer Senador presente ao plenário não pode eximir-se de votar, e, mesm_o
quando se exima de votar, tem que declarar a razão Por que o faz, e ainda assim a sua presença será. considerada para efeito de quorum.
Muitas vezes, para evitar esse aborrecimento- o próprio Senador Itamar Franco é testemunha -eu, quando era Líder, ·chamava a atenção dos
companheiros da Oposição que ficavam próximos da Estâtua de Rui Barbosa, e dizia "olha, se ficarem aí vou pedir a computação do voto". E então,
obrigava-os um pouco a dar mais alguns passos para fora do plenário.
Mas, como uma atitude ronciliadora, Quero fazer uma proposta. Estão
presentes, no momento, na Casa, 39 Srs. Senadores. Faço uma consUlta a-o
Líder da Maioria e, particularmente, ao proponente da questão de ordem, Senador Aloysio Chaves: cuja questão considero pertinente e a resolveria favoravelmente, porque contada a presença do Senador Itamar Franco, eu seria o
Senador de número 34, para efeito de quorum. Considerando que os Senadores que estão presentes não se retiram para evitar o voto, acho que a votação
pode ser repetida. Não posso aceitar é a colocação do nobre Senador Dirceu
Cardoso, porque S. Ex•, pOT uma questão ética, se exime de indicar quem esteja na lista e eu, embora tendo feito aqui uma análise não encontro.
Pergunto ao Líder se S. Ex•, pela Maioria, e ao Senador Alo;isio Chaves
se aceitam a renovação de votação agora.
O Sr. AIOysio Chaves- Sr. Presidente, como autor da proposta, a questão é do Líder Nilo Coelho.

O Sr. Nilo Coelho -

De acordo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
Há 39 Srs. Senadores presentes no plenário. (Pausa.)
Não está presente o Senador Dirceu Cardoso, que requereu a votação.
Neste caso, dou como aprovado o projeto.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 303, DE 1979-DF
Institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 Fica instituída e integrada ao Sistema Tributário do Distrito
Federal a Taxa de Limpeza Pública, de que trata esta Lei.

•
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Art. 29 A :raxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização,
efetiva ou potenc:ial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.
Parágrafo úÕico. Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Go-verno do Distrito Federal, no âmbito do
seu respecti.vo território.
a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo
órgão de limpeza pública, de imóveis de qualqer natureza ou destinação;
b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos;
c) a destinação sanitária dada ao lixO: coletado, na forma das alíneas anteriores.

.

Art. 39 Contribuinte da taxa ê: o proprietário, o titular do domínio útil
ou o possuidor a qualquer título do imóvel situado em logradouro ou via em
que os serviços relacionados no artigo anterior seJam prestados ou postos à
sua disposição;
Parágrafo único. A taxa é anual e, na forma da Lei Civil, se transmite
aos adquirentes, salvo se constando de escritura, certidão negativa de débitos
referentes ao tributo.
Art. 49 A taxa será calculada em função da área do imóvel, aplicando~
se coeficientes ao ·valor de referência vigente no Distrito Federal, na forma
dos Anexos I, II, III e IV.

..

§19 O valor da taxa sofrerá um acréscimo de 100% (cem por cento) quando os imóveis estiverem ocupados por hótéis, hospitais, pensões, colégios,
bancos, fábricas, oficinas, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes, sorveterias,
clubes esportiVOS e sociais, poStOS de lavagem e lubrificação, iUp'(P'IR[pe 1 QQ M
outros estabelecimentos semelhantes aos aqui mencionados.

ANEXO!
!MOVEIS RESIDENCIAIS EDIFICADOS
Área

Coeficiente

Edificada
até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
acima de

Art. 5'? O regulamento disporá a respeito de forma e prazo do recolhimento da taxa.
Art. 69 O recolhimento da taxa fora do prazo fixado no regulamento
sujeitará o· contribuinte ao pagamento das seguintes multas.
a) -de 5% (cinco por cento) quando o pagamento se verificar nos 30 (trin-

ta) dias subseqUentes ao término do prazo;
b) de 10% (dez por cento) quando o pagamento se verificar até 60 (sessenta) dias subseqUentes ao término do prazo;
c) de 20% (vinte por cento) quando o pagamento se verificar após 60 (ses~
senta) dias.
Art. 7'? O pagamento da Taxa de Limpeza Pública e das penalidades a
ela referentes não exclui:
I - o pagamento:
a) de preços pela prestação de Serviços Especiais contratados, expressa
ou tacitamente, entre o usuário e o órgão de limpeza pública;
b) das penalidades decorrentes do exercício dà fiscalização de posturas
referentes à limpeza pública;

II- o cumprimento de quaisquer normas e exigências relativas à coleta
de lixo ou a execução e conservação da limpeza das vias e logradouros públicos.
Art. 89 Estão isentos da taxa:
I - A União, Estados, Municípios, Distrito Federal e suas respectivas
autarquias;
II -quaisquer entidades religiosas quanto aos imóveis destinados aos
respectivos templos e às casas paroquiais e pastorais deles integrantes;
III- a Fundação Universidade de Brasília e as Fundações institUídas
pelo Distrito Federal;
IV- os Estados estrangeiros quanto aos imóveis ocupados pela sede
das respectivas embaixadas e quanto aos de residência dos agentes diplomáticos acreditados no País, desde que igual favor seja assegurado, reciprocamen~
te, ao· Governo brasileiro; e
V - as sociedades beneficientes com personalidade jurídica, que se dedi·
quem, exclusivamente, a atividades assistenciais, sem qualquer fim lucrativo.
Parágrafo único. Ficam excluídos da isenção os imóveis funcionais
destinados_ às residências de servidores das entidades referidas nos incisos I)
III e V, deste artigo.
Art. 99 Esta Lei entrará em vigor em 19 de janeiro de 1980, revogando·
se as disposições em contrário.

40até
?O até
lOOaté
200 até
300 até
500 até
700 até

40m 2
70m 2
100m2
200m 2
300m 2
500m 2
·700m2
l.00Dm 2
l.OOOm'

0,05
0,10
0,15
0,30
0,50
0,70
1,00
1,30
1,50

~ ~-

ANEXO II
!MOVEIS RES!DENCWS NÃO EDIFICADOS
Coeficiente

Área
até

mais de
mais de
mais de
mais de
mais de

200 até
300 até
400 até
600 até
1.000ni 2

200m 2
300m 2
400m 2
600.m 2

~

l.OQOm2

0,05
0,15
0,30
0,50
1,00
1,50

ANEXO III
!MOVEIS NÃO RESIDENCIAIS EDIFICADOS

§ 29 O Governador do Distríto Federal, a fim de atender às razões de or~

dem sócio-econômica", pOderá reduzir o valor da taxa, nos casos de contribuintes de pequena capacidade econômica.
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Coeficiente

Área
Edificada

até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
acima de

"30m2

30até
50 até
IOOaté.
200 a:té
300 até
SOO até
700 até
1.000 até
2.000 até
4.000 até
7~000 até

50m 2
100m 2
200m'
300m 2
500_m1
700m!
1.000 m:

-

2.ooo·m2

4.00Pm2

7..000m7
IÓ.OOo"m 2•
10.000m2

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,40
1,70
2,00
2,50
3,00
4,00

ANEXO IV
!MOVEIS RESIDENCIAIS NÃO EDIFICADOS
Área

Coeficiente
2

até

mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de

30até
50 até
100 até
300 até
500 até
LOOOaté

30m
50m 2
100m 2
300m 2
500m 2
1.000m2
5.000m 2
5.000m 2

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

0,20
0,30
0,50
0,80
1,00
2,00
2,50
3,00

Item 2:

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n'? I. de 1981 - Complementar, do Senador Itamar
Franco, que veda a alteração dos casos de inelegibilidades e das nor~
mas ~leitorais ou partidárias, no período de 1 (um) ano imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal, estadual e
municipal, tendo
·
PARECER, sob n• 596, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto ven·
cido dos Senadores Franco Montoro e Marcos Freire.
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Em votação o projeto, quanto à juridicidade.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarwse como estão.
(Pausa.)

Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1, DE 1981
Complementar
Veda a alteração dos casos de Inelegibilidades e das normas eleitorais ou partidárias, no perfodo de 1 (um) ano imediatamente anterior à realização de eleições de âmbito federal, estadual e municipal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica vedada, no período de I (um) ano imediatam'ente anterior
à realização de eleições de âmbito federal, estadual ou municipal, a alteração
dos casos de inelegibilidade previstos em lei complementar, bem assim de
quaisquer normas relativas à legislação eleitoral ou partidária.
Art. 29 Esta Lei Complementar entra em. vigor na data de sua pubJicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 186, de
I 980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.301, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco
milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Requeiro que passe às minhas mãos o processo.
Sr. Presidente, já não é a primeira vez nem a quinta que nos manifestamos sobre pedidos de empréstimo do Municipio de Fe!nandópoHs.
Este empréstimo, hoje, Sr. Presidente, é de um total de treze empréstimos
que montam a 796 milhões, 571 miJ, 247 cruzeiros e 77 centavos, sendo: sete
de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, u~ do Paraná, _três de Minas Gerais
e um de Mato Grosso. São os proje_tos da pauta.
Quando, Sr. Presidente, o Sr. Ministro do Planejamento, ou mel~or ...

O Sr. José Lins - Ministro da Fazenda.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Da Fazenda, é isso mesmo, obrigado a
V. Ex' que, aliás, hoje proferiu um magnífico discurso, simbólico como é a
alma japonesa.
O Sr. José Lins -O diScurso de V. Ex• também foi magnifico.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, o meu foi râpido. Mas o de V. Ex•
foi um discurso simbólico, uma dialética muito bonita, honrou o Senado com
as suas palavras e, agora, me salva desta minha omissão quanto ao Ministro
da Fazenda.
Diz ele aqui:
·~Todas as linhas básicas da política econômica do Governo já
estão definidas pela redução dos gastos públicas."
Sr. Presidente, não vi nenhuma redução dos gastos públicos, pelo con~
trário, os gastos públicos são, cada dia mais, aumentados, avantajados e agigantados.
Mas vejo, no mesmo jornal que noticiou essa declaração do Sr. Ministro
Galvêas, uma nota que os ilustres Senadores devem levar em conta na sua
alta sabedoria: a venda de carne, aqui em Brasflia- noticiou o jornal de hoje
-caiu 40%. E uma das causas, uma das determinantes dessa baixa de venda
são os empréstirriOs que o Senado tem concedido. Tem aguado o dinheiro,
tem diminuído o poder aquisitivo e aumentado o meio circulante. E, exatamente, o que estamos fazendo.
Quando o Sr. Ministro Galvêas declara que a política defendida é a re~
dução dos gastos públicos, constata-se que não reduziu um tostão, um centavo, uma tamanína o volume dos gastos públicos. Pelo contrário, está aumentando todos os dias, cada vez mais, em progressão geométrica, Sr. Presidente,
e a barriga do povo desce, decresce e diminui em progressão aritmética. Qua-

renta por cento a menos no consumo de carne, 20% no consumo de pão e 20%
no consumo de leite, é o que o povo está gastando com esse volume de empréstimos, porque estamos aguando dinheiro.
Assim, Sr. Presidente, desejava perguntar à ilustre Maioria se, com esses
empréstimos que já concedemos nos três dias de junho- quarenta e oito bilhões de cruzeiros, um bilhão e cinqUenta milhões de dólares e trezentos e oitenta milhões de marcos- nos municípios a que se destínou esse dinheiro, se
huuve aumento no consumo de carne, se houve aumento no consumo de leite
e no consumo de pão'? Nãol Não, porque estamos desvalorizando o dinheiro
com esses empréstimos.
Sr. Presidente, autoridades déste País- e uma delas, hoje, até que não
faz parte mais do Governo, retirou-se - fizeram declarações categóricas
sobre isso. O ex-Ministro Golbery, em uma de suas declarações que os jornais
publicaram, também fala nisso. Mas, a Ban~ada do Governo no Senado é insensível a esses apelos, é insensível a essas declarações. Empresta dinheiro de
qualquer maneira, aumentando o meio circulante, aumentando o volume de
dinheiro, aumentando os meios de pagamento. Nada faz com que a Bancada
do Governo ouça esses brados, esses reclamos, esses protestos.
Portanto, Sr. Presidente, num Senado onde o voto de um que está presente mas não votou ê contado, e o voto do que estava ausente foi contado,
num Senado que assim procede, Sr. Presidente, podemos esperar tudo.

O Sr. Aloysio Chaves- Não apoíado!
O SR. DIRCEU CARDOSO - Como não apoiado? Apoiadíssimo,
nobre Senador. Está aqui a relação, vamos comentar em outra oportunidade,
nós estamos vindo de uma alteração, de um tumulto.
Perdemos a votação, Sr. Presidente, por causa das muitas cabeças que
querem comandar a votação e não entendem de Regimento Interno. Isso não
ê com a bancada do outro lado, ê do lado de cá, ê daqui da Província Cisplatina; não é da República Oriental do Uruguai, ê daqui.
Sr. Presidente, tivemos isto aqui no Senado, este Senado que tem cento e
cinqüenta e um anos, um Senador que estava presente não quis votar e não
foi acusada a sua presença durante a sessão, e quando se chancelou a votação,
no painel, ele votou, teve que votar, foi consignado; e outro que estava ausen~
te, Sr. Presidente, em absência, nem em efígie, estava ausente, votou.
Sr. Presidente, tenho dito aqui e vou repetir: às vezes, se torna a Câmara
de "Santo Antônio de Choca-Urubu".
Sr. Presidente, das próximas vezes - permita a nobre Bancada- eu terei que votar e me colocar a1i, na tribuna, para verificar os que votam. Infeliz~
mente é isso, Sr. Presidente, não posso confiar mais; confiei demais e confiar ê
isto: um olho no padre e outro na missa, e se tem que ler o preceito, também,
senão a gente confunde. Hoje, não lemos o preceito, perdemos. Quer dizer,
prestamos atenção no padre, prestamos atenção na missa, mas não cuidamos
do preceito; perdemos a votação.
Assim, veja bem, Sr. Presidente, que não foi sob a Presidência de V. Ex',
mas no Senado houve isso, hoje. Sr. Presidente, tudo se passa na sessão, depois da sessão conswnatum est de pintos em casca, acabou. Desculpe-me o latim, V. Ex'", Sr. Presidente Senador Cunha Lima, que é latinista e é meu mes~
tre em latim; desculpe-me essa rebarba de latim que saiu por aqui, agora.
_ .portanto, Sr. Presidente, isto é o que se verifica: quando a Presidência
homologou a votação, estava acabada a sessão. Então, tivemos isso, aqui, de
um Senador que, ausente, não quis votar, não podia votar, tinha que se declarar ou não se declarar, pois estava ausente; e outro, Sr. Presidente, que não sei
se, pelo dom da ubiqUidade, meio astral, está ausente e votou.
Sr. Presidente, continuamos pois contra os empréstimos. E hoje começa
a nossa vüz cruds, a nossa via dolorosa. Portanto, sou contra o empréstimo a
F~rnandópolis, Municfpio de São Paulo, dos seis emprêstimos que vamos dar
ao Estado de São Paulo. Contra o empréstimo, e vou requerer verificação de

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

O Sr. Luiz Cavalcante nhar a votação.

Sr. Presidente, peço a palavra, para encami-

O SR. PRESIDENTE (Cunha Uma)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pedi a palavra para encaminhar a votação, mas na verdadse, o que me
move-a vir a este microfone é apenas refutar a assertiva do eminente Senador
Dirceu Cardoso, de que este Senado mergulhou numa noite escura. A meu
ver, o gesto do Presidente efetivo desta Casa, Senador Jarbas Passarinho,
dispondo-se a tomar providências, caso o Senador Dirceu Cardoso declinasse
o nome do Senador que votara por outro ou, pelo menos, o Senador não presente, o Senador J arbas Passarinho tomaria as providências cabíveis e indisw

.

pensáveis. Este gesto, esta disposição do nosso Presidente neutralizaria a falta

porventura cometida por outros colegas.
Com isso, não estou recriminando, absolutamente, o Senador Dirceu
Cardoso, não estou convidando S. Ex• para declinar o nome do faltoso. Absolutamente. Só merece elogios por maiS este·g-estO de bravura. Mas, a meu

ver, não houve noite escura neste Senado. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores "que o aprOVãfri..~ queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Sr. Pi:esídente, peço verificaçãO de quorom.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Proceder-se-á à votação nominal.

•

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos lugares.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peçcril palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Tem a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso; para uma questão de ordem.

O SR. DIRCEU
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CARDOSO~(Para

questão de ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente e SriSenadores:
Uma grave questão de
m. Sr. Presidente, V. Ex• poderia passar-me
às mãos o projeto da tax
e lixo? ~;.Pausa.)
~
Trata-se de uma q stão de ordem a respeito da votação.

O SR. PRESID

TE (Cunha Lima)- Assunto encerrado, nobre Sena-

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Adalberto Sena.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Votaram "SIM" 26 Srs. Senadores e ••NÃO" 2 Srs. Senadores. Houve uma abstenção.
Não hã quorum.
A Presidência aplicará disposições do art. 327, item YI, do Regimento
Interno, suspendendo a sessão por alguns minutos, para coÍÍvocar ao plenãrio
os Srs. Senadores que se encontram nas dependências da Casa.
Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 17 horas, sendo reaberta às 17 horas e 1O
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio ChavesAmaral Peixoto - Arno Damiani - Benedito Canelas- Bernardino Viana
- Dinarte Mariz- F·,nice Michiles- Gabriel Hermes --Helvídio Nunes
-João Calrnon- João Lúcio -José Lins- JoséSarney -Jutahy Magalhães- Lornanto Júnior-- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Moacyr

dor.

Dalla - Murilo Badaró -

O SR. D}f(CEU CARDOSO - Mas, Sr. Presidente, é uma questão de
otdem. JáF"Ouve a votação, mas agora é outra coisa, de suma importância
para o S,$1ado Federal.
Sr,Presidente, Srs. Senadores, convoco os ilustres Líderes da Maioria a
que f"debrucem .g.as suas bancadas e prestem atenção ao que vou dizer.

Derzi -Tarso Outra.

..-~r. Presidente, o projeto da taxa de lixo é um projeto com vârias emen-

. f/líS. Nós aprovamos, então, o projeto, sem prejuízo das emendas; não entrou

~-emenda alguma, só votamos o projeto. É isso que quero proclamar bem alto,

aqui, e chamar a atenção da Liderança do Governo, jã passada aquela vo-

Está reaberta a sessão.

Vamos proceder à verificaçãO requerida pelo nobre Senador DirceU Cardoso .
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, a fim de
que possamos procedê-la pelo sistema eletrônico de votação. (Pausa.}
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)

Passos Pôrto - Raimundo Parente- Saldanha

VOTAM "'NÃO'" OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso -

Evelásio Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -

Votaram favoravelmente ao

projeto 26 Srs. Senadores; contra 2 .
Não houve quorum, a votação fica adiada .
Em conseqüência, os demais itens da pauta não serão submetidos avotos, em virtude de as matérias n"eles contidas dependerem de votação.
São os seguintes os itens cuja votação ê adiada.

tação.
Então, estâ prejudicado no seu sentido, na sua meta e no seu objetivo o
projeto governamental. A pressa é inimiga da perfeição. O tumulto não só tumultuou, aqui, os arraiais oposicionistas, tumultuou também as hostes governistas. Então,' repito, só f.o_i votado o projeto, emenda alguma foi posta em
votação e nós estamos na fase de votação do segundo projeto. É uma questão
de ordem legítima, amparada, esteada na lei, e em urna observação que faço
do que é o corre-corre da Mesa da Casa.
Não foram aprovadas nem se tratou da votação das emendas. Então estâ
prejudicado, na essência, o projeto que cria ã. taxa de lixo do Distrito Federal.
É a questão de ordem que remeto a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador, sabe V. ex• que
quando assumi a Presidência, jã o assunto estava decidido e encerrado pelo
Sr. Presidente titular. Trata-se, a meu ver, de matériajãjulgada e, portanto,
encerrada. Cabe a V. Ex•, posteriormente, recurso no que lhe compete, no
que lhe for necessãrio e útil, mas o assunto não serã agora por mim decidido
porque, segundo o art. 22 do Regimento Interno:
..Nenhum Senador poderã falar contra o vencido, salvo em declaração de voto ou em explicação pessoal".
A matéria estã vencida e jã estamos em votação de outro itein da pauta,
que prosseguiremos na sua votação.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Vai-se passar à verificação requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)

VOTAM "SIM" OS SRS. S:::NADORES:
Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- A_IU--ªI"al PeixotoArno Damiani - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Dinarte Mariz

-Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvfdio Nunes- João CalmonJoão Lúcio- Jos~ Lins_- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Moacyr Dalla
- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Raimundo ParenteTarso Outra.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES
Dirceu Cardoso -

Evelâsio Vi_eira.

4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5A00.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiçti, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, fa1tOraver:
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 1.307,

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevarem Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo

PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, 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 n9 202, de 1980 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em Cr$ 42.342~300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo .

PARECERES, sob n•s 1.348 e 1.349, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a ele-
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varem Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oíto milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

8

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 594,
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a contratar aparação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões. oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em CrS 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, 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'il 36, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a
elevar em CrS 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 274 e 275, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorãvel.
II
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981 das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

12_
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981)", Que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões setecentOs e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclus_ão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocen~
tos e quarenta e oito cruzeiros e Viõte"e-quatro centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

..

PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

PARECER, sob n9 595, de 1981, da Comissão
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ade e juridicidade.

16
Vatação, em turno único, d_o Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex~Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
17
Votação, em turno únlco, do Requerimento n'il 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, soliCitando ã. transcrição, no·s.~ Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da JW~nha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da RC"'.,olução de Março c1e
1964.

18

~~

Votação, em turno único, do Requerimento n'il 268, de 1981," o Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do _egimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empreg dos e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, IAPA:S e
lNAMPS).

19
Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador OrCstes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
20
Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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 Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão,
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

21
Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionaliH
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
nado n'il 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139-saláriO, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Co~stituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
22
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade -e jU.ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
Sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

14

23

Votação, em turno único, do Proje_to de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econ_omia_c_uin_o conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Goverriõ-do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a

"''
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elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munici'pios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento no 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente.)

•

não éramos dignos dos nossos mandatos, que não podíamos estar sentados
em nossas cadeiras porque não hâ confiança em nosso comportamento.
Por isso,-sr. Presidente, que deixo aqui a advertência de que esta Casa
tem que manter a votação eletrônica, a Mesa tem que fiscalizá-la como ê do
seu dever, mas não pode, de maneira alguma, confessar de público que nós
não estamos à altura do desenvolvimento da eletrônica, porque não temos
moral para exercer a nossa função de parlamentares. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. PreSidente, peço a palavra para uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra, para uma
explicação, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma explicação pessoal. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ratifico todos os termos do meu requerimento. Não retiro uma vírgula,
uma palavra. Posso retirar os erros de concordância ou de regência que pos~
sam ter havido ao longo do meu pronunciamento. Mas o motivo e o fundamento do meu requerimento eu não retiro. Não retiro, Sr. Presidente, e passo
a dizer por que.
Nobre Senador Aderbal Jurema, V, Ex• é um dos Senadores que mais
admiro nesta Casa. Não só como Senador, mas também, como homem dele-tras, como intelectual brilhante, membro da Academia Brasiliense de Letras e
que vai lançar, dentro de pouco, o livro "Os vivos", cuja capa e cuja orelha eu
conheci na Livraria José Olympio, que enaltecem o brilho, o poder descritivo
e a imaginação de V. Ex•
Sr. Presidente, eu preciso me matricular no primeiro ano de delação,
nunca rl.-" =i ninguém Acuso, aqui, frontalmente, mas delatar isso não faço.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Para uma explicação pessoaL Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não é, propriamente, uma explicação pessoal - é uma explicação em favor dO Senado.
O Sr. Senador Dirceu Cardoso declarou que caímos numa unoite escura", aqtii, no Se"nado, voltando a este tema. preciso que S. Ex• esclareça que
o resultado do primeiro item da pauta não está nem baseado naquela primeira votação. O primeiro item da pauta foi recusado com uma segunda votação
feita após serem acionados Os "tímpanos" da Casa, para chamarem os Srs.
Sen-adores. E foi considerado aprovado o projeto porque o autor do requeri~
mente de verificação não estava presente, e esse autor é o nobre Senador Dir~
ceu Cardoso. Então, a votação e a aprovação foi em decorrência de um erro
de quem fez o requerimento de verificação de votação, que não estando pre.sente, foi considerada aprovada a matéria.

:e
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O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma
cação pessoal.

expli~

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso para uma explicação pessoal.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma explicação pessoal. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador, eventualmente na Liderança da Bancada do Governo, está chovendo no molhado, ou melhor, choveu no molhado, Sr. Presidente. Ninguém está dizendo que não fosse a minha falta a causadora disso. Mas não foi a minha não, foi da ilustre
Bancada da Oposição que queria coordenar uma votação que não podia, com
a minha saída. Se eu sair, cai a votação, porque fui eu que requeri. Fizeramme sair, então, deu nisso aí.
Sr. Presidente, o que-desejo, agora, já que S. Ex•, o Sr. Senador Jutahy
Magalhães, fez a observação, é chamar -a atenção da Casa para o seguinte:
não acredito mais na votação e quero levar ao conhecimento de V. Ex' quç
eu, Senador da República, legitimamente eleito, como sendo os que foram
aqui eleito, sou tão legítmo quanto eleS, não creio mais na votação.
Sr. Presidente, quero requerer o seguinte: não- acreditando no sistema
- eletrônico, quejã assinalou nomes de Senadores que não se achavam presentes, -já houve este caso em questões de ordem levantadas no decurso destrt
ano sobre Senadores que não estavam presentes corno tendo votado e, finalmente, foi computada a votação desses Se_!ladores.
Então, eu, Dirceu Cardoso, Senador da República, como todos os outros Senadores, requeiro que, de hoje em diante, as votações de empréstimos
sejam feitas pelo processo nominal, pela chamada, os Senadores deverão responder à chamada, pois não acredito mais na votação eletrônica. Essa a
questão de ordem e peço a V. Ex• que interprete esta minha posição como em
defesa do bom nome do Senado.

O Sr. Aderbaf Jurema- Pela ordem, peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) ao nobre Senador Aderbal Jurema.

Pela ordem, concedo a palavra

O SR. ADERBAL JUREMA (Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, nós temos que respeitar o estado emocional do nosso companheiro, Senador Dirceu Cardoso, que tOdos nós, nesta Casa, nos acostumamos a admirar como um parlamentar autêntico, que tem correspondido à
confiança do povo capixaba no cumprimento do seu mandato.
Mas, Sr. Presidente, nós, com a tranqiiilida~e de quem cumpre 22 anos e
meio de mandato parlamentar, vimos dizer a V. Ex• que não podemos acei\ ta r, de plano, o ponto de vista do S~nador Dirceu Cardoso em relação ao pro--k-•cessamento de votação eletrônica, neste plenârio. Porque, Sr. Presidente, se
· nós aceitãsseioos as suas alegações, não quero discutir se são legítimas ou
não, se nós aceitássemos de plano repetimos, nós estaríamos confessando que

O~~
fderbal Jurt. -l-la- Elogiâvel essa atitude de V. Ex• e que não
preende niuguêm.

sur~

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nobre Senador, nós que estamos numa
atmosfera de Senador, na quinta essência do Poder Legislativo do nosso País,
que esta consciência atormentada se acuse•. que esta consciência atormentada
se acuse, repito!
Nós, aqui permanecemos cumprindo o nosso dever, somos consciências
livres, e a consciência atormentada que aqui não esteve e que votou, então
que se denuncie. Mas, eu, delator? Nunca. Perco o meu mandato, mas não
denuncio. Mas protesto por novas provas, Sr. Presidente. Por isso não posso
mais acreditar no painel eletrônlCo,-pOrque não tenho o dom de fiscalizar, Sr.
Presidente: votar daqui, sair daqui, ver quem estão presente, e conferir os que
estão presentes com os que estão no painel.
Assim, Sr. Presidénte, reitero os termos, e espero que V. Ex•, do alto da
sua sabedoria, dê o encaminhamento necessário ao nosso requerimento. Sr.
Presidente, já tomei nota: a votação nominal leva 7 minutos, a votação eletrônica leva 3 minutos. E uma diferença de 4 minutos apenas. Mas a bem do Senado, a bem da verdade, eu desejo que não se faça mais a votação eletrônica
nesses casos; nos outros pode fazer, nesses casos não, porque são casos que eu
sozinho, estou contra todos. Eu sozinho estou todos. Agora, delatar, eu não
delato.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. I> RESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, a Mesa infelizmente não pode tomar uma decisão de regra geral para eliminar o processo, que é indicado pelo Regimento Interno, que é o processo
de votação nominal pelo sistema eletrônico. Não só a Mesa, mas os Líderes e
todos os Srs. Senadores são fiscais dentro da Casa. Por isso fica o painel aceso
à mostra de todos, durante alguns minutos, para que, ocorrendo dúvidas, sejam elas reclamadas, apresentadas em Plenário, quando as medidas necessárias terão de ser tomadas pela Mesa.
Não se afasta a hipótese de se fazer a votação por chai.~:!da nominal.
Parã. essa circunstância se faz mister que o Senador, em cada caso, a requeira
quando duvidar da votação eletrónica ou quando achar que houve fraude ou
coisa parecida. Então, oportunamente, em cada caso, V. Ex• terã oportunidade de requerer e a Mesa, decerto, o atenderá.

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito obrigado, Sr. Presidente. Jâ é um caminho.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Hugo Ramos - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Hugo Ramos.

b Si['f'IUGO RAMOS (Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não só o nobre Senador Dirceu Cardoso se sente atingido na sua honorabilidade. quanto mais o Senado da República que passa
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instantes graves na sua história. E profundam:nte lamentável que estejamos
discutindo matéria desse teor.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que se V. Ex• se detiver por um
instante, quundo nós, a examinar a história desta Casa, iria ficar envergonha~
do com o que está acontecendo no Plenário. Não sei o que mais envergonha,
com o perdão da amizade, da estima que tenho, quase como um irmão, pelo
ilustre Senador Dirceu Cardoso, o que mais constrange esta Casa, o fato deli~
tuoso em si ou a proclamação permanente de fatos dessa natureza. Pediria a
V. Ex•, pelo bom nome desta Casa, que V. Ex• convocasse uma sessão secre~
ta, uma sessão extraordinária, ou o que V. Ex• entender, na forma regiinenta1,
para que possamos debater o assunto devidamente, e devidamente esclarecer
esse assunto, de uma vez por todas. Porque não é possível que o Senado passe pelo crivo de uma crítica candente do nobre Senador Dirceu Cardoso, que
está com a razão, porque a co-nsdêhda que está pesando até agora não sele~
vantou para declarar seu próprio voto.
Pediria, Sr. Presidente, pelo bom nome desta Casa, aos mais pondera~
dos, àqueles que são mais calmos, inclusive eu que fico aqui sentado quase
sempre no último lugar, desta Casa, na última Bancada. E quero ser dos últimos e mais humildes companheiros, desta Casa ...
O Sr. Dirceu Cardoso-~ Não é o último!
O SR. HUGO RAMOS- ... pelo menos que V. Ex• determine, na forma regimental, uma sessão secreta para que tenhamos, uma vez por todas, decidido esSa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A sugestão de V. Ex• serã aproveitada e oportunamente convocaremos uma sessão onde serão debatidos esses assuntos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A minha presença na tribuna, na tarde de hoje, tem como objetivo tratar
de um assunto de magna importância para o Brasil, mas muito especialmente
para o Nordeste.
Há uma carência enorme de proteínas na minha região do Nordeste. E
temos uma estrutura enorme, extraordinária, que poderemos aproveitá-la no
sentido da piscicultura.
A ,.criação de peixe nos reservatórios de águas do Nordeste poderá oferecer oportunidades maravilhosas no sentido de matar a fome de proteínas de
milhões de criaturas que, não tendo poder aquisítivo para adquirir outros tipos de proteínas, poderão normalmente adquirir o peixe.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o DNOCS tem know-how extraordinário
para desenvolver a piscicultura.
Eu tlago, na tarde de hoje, uma palestra, uma exposição do Engenheiro
José Oswaldo Pontes, Diretor-Geral do DNOCS, no V Congresso Nacional
de Irrigação e Drenagem, solicitando da Mesa para que faça parte do meu
discurso essa palestr3 que é de suma importância para aqueles que admitem a
necessidade do desenvolvimento da piscicultura no Nordeste.
O Sr. Mauro Benevides - Permite' ·v: Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA -Com o maior prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Agenor Maria, não conheço o
teor da palestra proferida pelo Dr. Osvaldo Pontes, nesse recente seminário
sobre irrigação, mas recentemente _o Diretor-Geral do DNOCS concedeu longa entr~vista ao jornal O Povo, que se edita na Capital do meu Estado, onde
S. S• situa aquela autarquia governamental diante desse magno problema,
apresentando soluções que ele entende viáveis, para estimular a piscicultura
nos grandes reservatórios do Nordeste brasileiro. Falta que se assegure ao
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas os recursos indispensáveis,
para que seja concretizada esta programação a cargo do DNOCS, que tem
atuação circUnscrita à Região Nordeste do Pais.
O SR. AGENOR MARIA- Muito obrigado, nobre Senador Mauro
Benevides, mas a criação de peixes em viveiros oferece uma produtividade 70
vezes superior à que é conseguida em açudes, cuja tecnologia desenvolvida à
custa de estudos e pesquisas realizadas em seu Centro de Pesquisas lctiológi~
cas Rodolpho Von Iheríng, localizado na cidade de Pentecoste, no Ceará, o
DNOCS vem divulgando junto aos colonos de seus Perímetros Irrigados, nos
Núcleos do Projeto Sertanejo e com fazendeiros interessados, com vistas ao
aproveitamento de solos de topografia acidentada e que não se prestam para
culturas agrícolas.
A maior difiCuldade para incremento deste programa na área de atuação
do DNOCS, tem sido a pequena oferi.a de alevinos de espécies selecionadas,
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que não chega a atender ã demanda atual. Em 1980 o DNOCS produziu nas
suas 5 Estações de Piscicultura 3.376.800 exemplares, cujas necessidades são 3
a 4 vezes superiores, atualmente.
O importante, Senador Mauro Benevides, é que o Governo, através do
Ministério do Interior, dote aquele órgão, para que o DNOCS possa, com
sua grande capacidade de produção, desenvolver a piscicultura no Nordeste.
A exploração pesqueira dos principais açudes públicos do Nordeste do
Brasifproporciona a captura de expressivas quantidades de pescado, querepresentam uma significativa contribuição ao desenvolvimento económicosocial da região.
Nas grandes represas, a produtividade da pesca está condicionada a uma
série de fatores de aumento e redução da produção de pescado (Paiva, 1975).
A resultante da ação de tais fatores pode ser conhecida, tomando-se como
índice a produção de pescado/hectare/ano.
Neste trabalho vamos: -estudar a produtividade da pesca nos principais
açudes públicos do Nordeste do Brasil, administrados pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Açudes selecionados
Foram selecionados 33 açudes públicos do Nordeste do Brasil, todos
com capacidade de acumulação superior a 50 milhões de metros cúbicos
d'água.
Em ordem de(..,escente da capacidade de acumulação, os açudes considerados são os seguintes: Orós, Estevam Marinho/Mãe d'Água, Arrojado Lisboa, Paulo Sarasate, Epitácio Pessoa, Poço da Cruz, Pereira de Miranda, Ge~
neral Sampaio, Engenheiro Ãvidos, Cocorob6, Caxitoré, Rômulo Cari1pos,
Pompeu Sobrinho, Cedro, Saco II, Aires de Sousa, Itans, Mendubin, Estreito, Lima Campos, Araci, Sabugi, Riacho do Sangue, Ceraímat Pau dos Fer~
ros, Poço do Barro, Caldeirão, Queixeramobim, Barreiras, Acaraú Mirim,
Poço da Pedra, Várzea do Boi e Forquilha.
Informações referen·.es a estes açudes estão apresentadas nas tabelas I e
II.

Dados utilizados
Fizemos o levantamento dos dados anuais da produção de pescado dos
açudes em estudo, abrangendo o período de 1966 a 1975.
Para o câlculo dos índices de produtividade da pesca, dividimos os dados
anuais; acinla referidos, pelas áreas dos respectivos açudes (tabela II).
Deste modo, nos foi possível conhecer os valores da produção de pescadojhectarejano de cada açude, nos sucessivos anos considerados, bem com-o
as correspondentes médias para os açudes e para os anos (tabela III).
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha presença na tribuna tem
como objetivo apoiar o DNOCS, no sentido de que seja dado àquele Departamento Nacional de Obras Contra as Secas condições financeiras para que
aquele órgão possa desenvolver a piscicultura no Nordeste, com o objetivo
primordial de dar às centenas de milhares de pessoas, ou seja, a milhões de
criaturas, que não têm poder aquisitivo para adquirir proteínas caras, coô~
dições de poder se alimentar através da piscicultura.
Tenho certeza de que é uma criação, a curto prazo, baratíssima e qUe 6
know-how que o DNOCS possui, tendo condições financeiras, poderá, realmente, dar ao Nordeste, no prazo máximo de três anos, condições de ter pf:ixe
à vontade,_ tendo proteínas para matar a fome _de proteínas de toda aquela
área.
Discussão dos dados
A profundidade média de uma represa pode ser relacionada c9m a sua
capacidade de produção de pescado, conforme ficou demonstrado através doíndice morfométrico de Rawson (1952).
Em virtude disto, procuramos encontrar uma possível dependência estatística entre os índices médios da produção de pescado e a profundidade
média dos respectivos açudes, através do ajustamento dos dados a um modelo matemáticO. Infelizmente, isto não foi possível.

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides- Veja V. Ex•, nobre Senador, que a deficiêricli
calórica registrada na população nordestina é uma coisa verdadeiramente es~
pantosa. Ainda agora, no relatório da SUDENE, o chamado Rel~tório da
Fome, é feita mais uma vez, pelos técnicos daquela agência desenvolvimentista esta constatação profundamente chocante, para nós que representamos
aquela região. Sabe V. Ex' que, de conformidade com estudos feitos pelo
cientista Nelson Chaves, o homem do Nordeste ingere, por dia, 2.ú00 calorias, quando a exigência_sería de 3.500 a 4.000 calorias. V. Ex•, homem l_úci.:._.
do, pode chegar logo à dedução: em razão desse déficit protéico que -existe no
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Nordeste, o homem nordestino vive menos, é acometido de todas as doenças
e se encaminha celeremente para a senectude.
O SR. AGENOR MARIA - Nobre Senador Mauro Benevides, o que
me preocupou muito foi a carta da SUDENE para que os Governadores do
Nordeste tomassem a inciativa de, junto ao Presidente da República, que se
modificasse a legislação, no sentido de dar oportunidade de quem trabalha,
no Nordeste, ter condições de se alimentar. Pois, naquela carta, ficou provado que 70% do povo que adoece naquela parte, naquela nossa área, ê porcarência alimentar.
Ultimamente, o Ministro da Saúde também veio, atravês da grande imprensa, noticiar o número imenso de tuberculosos, noticiar o número imenso
de pessoas que morrem antes do tempo por carência: alimentar, pois as
doenças pegam o homem sem preparo físico, serri condições, e elimina, realmente, milhões de brasileiros.
Portanto, tomei a inciativa de conseguir entender qual o mais curto caminho para que pudéssemos oferecer às populações do Nordeste um alimento
farto e rico em proteína, a curto prazo. E, através de estudos, chegou-se à
conclusão de que esse alimento só seria possível, a curto prazo, através do desenvolvimento da piscicultura. O DNOCS se comprôinete, com pouco dinheiro, a desenvolver a piscicultura para, dentro de no máximo três anos, oferecer condições ao nordestino de um peixe salutar, rico em proteínas e no
preço à altura da bolsa do mais pobre operário daquela região. ConseqUentemente, a minha presença na tribuna, para tratar deste assunto, na tarde de
hoje, tem profunda importância, pois, na realidade, por carência alimentar,
morrem milhões de criaturas no Nordeste.
Portanto, Sr. Presidente, quero encerrar, solicitando da Mesa para que a
palestra do Dr. Osvaldo Pontes, a respeito da piscicultura, possa fazer parte
deste discurso. E deixar aqui o apelo, para que sejam dadas, através do Ministêrio do Interior, verbas suficientes para que o Nordeste possa ter, no prazo
mãximo de três -anos, proteína para matar a fome de pi-oteína do nordestino.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MARIA EM SEU DISCURSO:

PESCA E PISCICULTURA DO DNOCS
A política de pesca e piscicultura do DNOCS está voltada para a obtenção de resultados da maior abrangência econômica e social.
O programa de irrigação criado para a região a cuja filosofia se baseia na
concepção de ações integradas, é capaz de favorecer também o aproveitamento racional de aqilicultura, fonte adicional de rentabilidade econômica.
Outros programas agro pecuários podem ser implementados no N ardeste, em consonância com a política pesqueira de águas doces, como o Progra~
ma de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste, o Programa de Aproveitamento de Novas Oportunidades Agropecuárias etc., os quais pretendem
retirar o homem nordestino da estagnação social e econômica,
proporcionando-lhe um aumento de sua produtividade atravês da exploração
racional dos recursos hídricos da região, que na verdade são fontes de riqueza
e da produção de alimentos em larga escala.
Ao longo de vários decênios, o DNOCS, através de sua Diretoria de Pes~
ca e Piscicultura tem, como crédito junto ao meio científico; as seguintes realizações:
a) descoberta do método nacional de hipofisação, que foi apresentado
no XV Congresso Internacional de Fisiologia, em Leningrado e Moscou, no
ano de 1935, e hoje adotado no mundo inteiro;
b) descoberta e descrição sistemática de 92 espécies novas de animais e
14 vegetais;
c) estudos da biologia de várias espécies de peixes e crustáceos;
d) aperfeiçoamento das técnicas de criação de peixes e de outros organis~
mos aquâticos;
e) descoberta do método de erradicação de espécies indesejáveis com o
tímbó (Derris urucu) e aplicação com êxito em uma área de 70.000 km 2 do
Polígono das Secas;
/) realização de estudos limnológicos nos grandes açudes do Nordeste;
g) desenvolvimento de sistemas de cultivo intensivo de organismos
aquáticos;
h) aclimatação de 12 espécies de peixes e 2 de crustáceos oriundos de bacias hidrográficas, fora do Nordeste;
i) estudos de dinâmica de populações de peixes em açudes públicos;
j) coleta, fixação, identificaç-ão e catalogaÇão das espécies ictiÕlógicas do
rio Parnafba e de outras coleções d'água do Nordeste;
--.
l) estudo de balanceamento de populações de peixes em pequenos açudes de propriedades rurais;
m) estudos sobre salga e defumação de pescado;

Quinta·feira 20 3723

n) estudo sobre composição química do pescado nos açudes;
o) desenvolvimento de técnicas de aproveitamento de subprodutos do

pescado;
p) estudo e preparo de ração para peixes, com o uso de matéria primaregional;
q) estudo de comercialização e mercado para peixe;
r) levantamento sócio-econômico de pescadores e vazanteiros de açudes;
s) levantamento, análise e publicação de estatística da pesca nos açudes
do DNOCS;
.
t) estudos sobre migração de espécies de peixes, com marcação de 25.000
exemplares;
u) levantamento e reconhecimento da rede de açudes do Ceará, com
auxilio do satélite ERTS-2 e fotografias LANDST.
A exploração racional dos recursos pesqueiros dos açudes públicos teve
início em março de 1947, quando foi implantado no açude Forquilha,locali~
zado no município de Sobral, Estado do Ceará, o primeiro Posto de Fiscalização da Pesca, com vista ao cumprimento das determinações do Decreto-lei
n' 794, de 19-10-38, mais conhecido por "Código de Pesca" e revogado posteriormente pelo de no 221j57, de 28-2-67.
Naquela época a então Divisão da Caça e Pesca do Ministério da Agricultura, atual SUDEPE, delegou ao DNOCS competência para o exercício
desta atividade fiscalizadora nas águas represadas do Polígono das Secas.
Partindo de poucos açudes no início, jã em 1960 estavam Sob controle 22
reservatórios póblicos, os quais produziram naquele ano 2.305 toneladas de
pescado.
Dezesseis anos mais tarde o número de açudes públicos com administração de pesca alcançava 108 c a produção de pescado a mais de 15.000 toneladas, número esse que foi posteriormente reduzido, em virtude de vários açudes terem passado para a CO D EVASF.
O máximo de produção até agora obtido foi em 1978, com 19.478 toneladas, entretanto em 1980, em JOO açudes, produziram-se 18.172 toneladas, o
que corresponde a mais de 10% de todo o pescado de água doce do país.
A oscilação na produção de pescado dos açudes é justificada pela falta de
chuvas na região, o que causa uma depleção quantitativa no estoque de algumas espécies chamadas de piracema, corno a curimatã, o piau e outras, que
somente se reproduzem em uágua nova", na época do inverno e como isto
não ocorre, não há recrutamento de novas populações, como também devido
a redução do _esforço de pesca com aparelhos de maior produtividade, como a
rede de espera (galão), a tarrafa, etc ..
Nestes 2 últimos anos de crise climática (1979/80), o número de pescadores dos açudes caiu em 3,4%, apesar do aumento das capturas, visto que o
DNOCS, nesta situação de emergência, tem sempre liberado a pesca para a
população rurícola, permitindo o uso de apetrechos, como o anzol de margem, o caniço e o choque, sem necessidade de registro do pescador, porém
mantendo a obrigatoriedade de ser fornecida à administração do açude o produto capturado com essa atividade exclusivamente de subsistência.
O potencial pesqueiro dos açudes do Nordeste é bastante expressivo,
haja vista o índice de produtividade da pesca, que se situa acima de 100
kgjhajano, existindo açudes cuja média é bastante superior, como a do açude
Jacurici, na Bahia e o Mendubim, no Rio Grande do Norte, com 346
kgjhajano e 201/kgjhajano, respectivamente, os quais podem ser considerados como os açudes de maior produtividade da pesca no mundo, desde que,
até: pouco teinpo, somente os lagos Nakivali e George, na África, com 230
kgjhajano e 137fkgjhajano, respectivamente, ocupavam essa posição.
Entende~se assim que o desenvolvimento da aqüicultura no Nordeste é
uma opção capaz de contribuir substancialmente para a expansão econômica
da região nordestina e de suprir a carência de proteína animal da população
do campo.
O fomento à pesca e a piscicultura encontra ressonância favorável na relação beneficio/custo, por se constituir uma atividade do setor primário de
baixo custo em relação ao capital empregado, permitindo alta absorção de
mão-de-obra, cuja produtividade poderã alcançar facilmente a escala econômica favorável à fixação do homem no meio rural.
Resultados bastante significativos têm sido conseguidos pelo DNOCS
com a piscicultura intensiva, cuja atividade t_eve início a partir de 1974, muito
mais do que a pesca em seus açudes, praticada de maneira artesanal e sob
controle, o que tem permitido um rendimento por pescador jmês, superior em
mais de 50% at;> maior salário mínimo vigente do país.
A criação de peixes em vivei_ros oferece uma produtividade 70 vezes superior à que é conseguida em açudes, cuja tecnologia desenvolvida à custa de
estudos e pesquisas realizados em seu Centro de Pesquisas !etiológicas Ro' dolpho von Ihering, localizado na cidade de Pentecoste, no Ceará, o DNOCS
vem divulgando junto aos colonos de seus Perímetros Irrigados, nos Núcleos
do Projeto Sertanejo e com fazendeiros interessados, com vistas ao aproveita-
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mente de solos de topografia acidentada e que não se prestam para culturas
agrícolas.
A maior dificuldade para incremento deste programa na área de atuação
do DNOCS, tem sido a pequena oferta de alevinos de espécies selecionadas,
que não chega a atender à demanda atual. Em 1980 o DNOCS produziu nas
suas 5 Estações de Piscicultura 3.376.800 exemplares, cujas necessidades são 3
a 4 vezes superiores, atualmente.
h interessante fazer referência aqui aos aspectos econômicos da criação
intensiva de peixes, tendo como modelo o híbrido de tiJâpia, os quais podem
ser vistos nas págs. 47 a 49 da "Cartilha do Criador de Peixe" editada pelo
DNOCS e jã em sua 3• edição, com tiragem total de 15.000 exemplares.
Aind.~ para que se possa melhor comparar o resultado da criação de peixes, extenSiva e intensiva, com outros tipos de cultivo animal em propriedades rurais, como a pecuária de gado bovino (bovinocultura), o quadro anexo
oferece dados bastante elucidativos.
Urge assim ser estimulada a aqüicultura nas águas represadas do Polígono das Secas, pois somente através dela poderá ser reduzido o enorme H deficit" de alimento da população nordestina, visto que, o atual consumo "per
capita"jano ê de6 kg, em média, quando a OMS e FAO, recomendam que o
mínimo para produtos pesqueiros, deve ser de 11 kg. Como medida para ser
eliminado este déficit, faz-se necessária uma política mais agressiva no setor
primário, de modo que a produção de pescado de água doce possa alcançar
nos próximos 5 anos um total de 105 mil toneladas, com uma taxa de crescimento anual de 11,6%.
ANEXO

DOVlt\OCULTl:R.\
BOVI~OCCL'I'tiRA

(p.:!.stugcm

Agosto de l98l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II)

O::Tr·::'\511/A

AQUICULTL1lA
PISCI CUt.TL:R..\

l:.'(T~S I

brc~ nccessó.ri~c-abcça: lZ,S h:l

Úrc.o. ncccssÓ.riõl/pcixc: i l irai ~dil

rcndimCI'to/hcct~!

rcmlimcnto/hccto.rc: 100 kg/.o.no

36 kE:/ano

.801/I~OCUL'I'l%\ S'OO-l~TI:SSIV.\
(paSt.a;cm mclhornU:1)

PlSCICULTl'RA St.!.Jl-IN'IE....:SIV,\
(cm l;;~.soas lltaq;inais)

Arco. ncccssária/cõlbcçil: 6,0 hõl

Ú!l, de 1pcixcS/bcc tare: 769 cxcmpl~cs

rcnc:limcnto/hcct~c: 75

rcnilimcnto/hect.nrc: 5~2. Itbfuno

ksf=o

DOVINOCtiLTU1'••A U'TE.....SIVA

(pastagem urtiticiõll
eom complemento nli~ncnt=u-)

PISCICULTL'R..'L I:-.'Tt=-:SlVA
(criaç5.o de tilÚpia c-1:1

viveiro .o.dub.ado cor.~. com
pl emento de raç5o}
-

ilrca neccssárin/co.beça: 0.,5 hn

IDl de peixes/hectare: 10.000 eEcmpl:u-cs

rcndimcnto/hectõU'c: ~ ks/.o.no

rendimcnto/hcctD:rc: 6.000 k&/.o.no

Preço da e.o..rnc ;:.trrobuU.o. (<:> ( nc.are;;~.ça - no õ.O.Iicho) •••• <l'S~50,00/Ks
Preço d:J. CAl'Dt:: de lll •• IZ$3::!0 1 0ó/Kt

Preço Uo pei:xc c;;~.ptur.o.clo no ~çutlc
ou vi\l'ciro -·~-~~~·~·-€$ GO.OO/Kõ.
Preço do peixe no

•

Açudes selecionados
VA

(pcs.:a cm açudes)

n.ativ~)

Summary
This paper deals with the fishery productivity in large public dams built
by Federal Government in the Northeast of Brazil.
Thirty-three dams were selected, ali with an accurnulation capacity over
50 x 10 6 rn 3 of water. The considered period was from 1966 to 1975.
The following conclusions were obtained:
1.. It was not possible to adjust the mean values of fishery productivity
and mean depths of the dams to any mathematical model.
2. The greatest indexes of fishery productivity correspond to the dam
Rómulo Campos, with a maximum catch of 976 kilojhectare in 1976, and
with the mean productivity of 346 kilosjhectarejyear.
3. One third of these dams has a mean fishery productivity equal or supe·
rior to 100 kilosjhectarejyear.
4. The index of 100 kilosjhectarejyear can be considered appropriate for
the estímation of the fishery production in alllarge dams ofthe considered re·
gion.
A exploração pesqueira dos principais açudes públicos do Nordeste do
Brasil proporciona a captura de expressivas quantidades de pescado, que representam uma significativa contribuição ao desenvolvimento econômicosocial da região.
Nas grandes represas, a produtividade da pesca está condicionada a uma
série de fatores de aumento e redução da produção de pescado (Paiva, 1975),
A resultante da ação de tais fatores pode ser conhecida, tomando-se como
índice a produção de pescado hectare/ano.
Neste trabalho vamos estudar a produtividade da pesca nos principais
açudes públicos do Nordeste do Brasil, administrados pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
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PRODUTIVIDADE DA PESCA NOS PRINCIPAIS AÇUDES PúBLICOS
DO NORDESTE DO BRASIL
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Foram selecionados 33 açudes públicos do Nordeste do Brasil, todos
com capacidade de acumulação superior a 50 milhões de metros cúbicos
·
d'água.
Em ordem decrescente da capacidade de acumulação, os açudes considerados são os seguintes: Orós, Estevam Marinho/Mãe d'Água, Arrojado Lisboa, Paulo Sarasate, Epitâcio Pessoa, Poço da Cruz, Pereira de Miranda, General Sampaio, Engenheiro Âvidos, Cocorobó, Caxitorê, Rômulo Campos,
Pompeu Sobrinho, Cedro, Saco II, Aires de Sousa, Itans, Mendubin, Estreito, Lima Campos, Araci, Sabugi, Riacho do Sangue, Ceraíma, Pau dos Ferros, Poço do Barro, Caldeirão, Quix.eramobim, Barreiras, Acaraú Mirim,
Poço da Pedra, Várzea do Boi· e Forquilha.
Informações referentes a estes açudes estão apresentadas nas tabelas I e
II.
Dados utilizados
Fizemos o levantamento dos dados anuais da produção de pescado dos
açudes em estudo, ab;angendo o perlodo de 1966 a 1975.
Para o cálculo dos índices de produtividade da pesca, dividimos os dados
anuais, acima referidos, pe1as áreas dos respectivos açudes (tabela II).
Deste modo, nos foi possível conhecer os valores da produção de pescadojhectarejano de cada açude, nos sucessivos anos considerados, bem como
as correspondentes médias p~ra os açudes e para os anos (tabela III).
Discussão dos dados
A profundidade média de urna represas pode ser relacionada com a sua
capacidade de produção de pescado, conforme ficou demonstrado através do
índice morfométrico de Rawson (1952).
Em virtude disto, procuramos encontrar uma possível dependência estatística entre os índices médios da produção de pescado e a profundidade
média dos respectivos açudes, através do ajustamento dos dados a um modelo matemático. Infelizmente, isto não foi possível.
Sabemos que a captura máxima sustentável do açude Pereira de Miranda -corresponde a 647.105 quilos de pescado fano (Silva & Dourado, 1975), equivalente ao índice de 118 quilos de pescado/ hectare/ano; com respeito ao açude Caldeirão, a captura máxima sustentável ê igual a 50.-000 quilos de pescado fano (Silva et ai.• 1976), com produtividade de 50 quilos de pescadojhectarejano .
Bard ed a/. (1974) informam que o índice de 100 quilos de pescadojhectarejano é bom para a piscicultura extensiva, nas águas tropicais da América
do Sul, julgando ser prudente que as estimativas se façam entre 50 e 70 quilos
de pescadojhectarejano.
O exame atento dos dados da tabela III permite Verificar a existência de
grandes variações entre os índices médios de produtividade da pesca nos diversos açudes, bem como nos sucessivos valores anuais de muitos açudes; isto .~
acontece com menor intensidade, quando são considerados os índices médios
anuais do conjunto de açudes.
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Os índices mais elevados de produtividade da pesca foram registrados no
açude Rômulo Campos, atingindo o máximo de 91~ quilos de pescado/hectare, no ano de 1975. A médida de produtividade deste açude correspondeu a
346 quilos de pescadojhectarejano.
Os dados referentes ao açude Mendubin (anos de 1972 a 1975), permitem
colocã-lo em segundo lugar, com a média de produtividade equivalente a 201
quilos de pescadojhectarejano.
Apresentamos a seguir, em ordem decrescente e por faixas de produtividade média de pescado, os nomes e os totais de açudes estudados: entre 200 e
151 quilos de pescadojhectarejano- Arrojado Lisboa e Riacho do Sangue
(2 açudes); entre 150 e 101 quilos de pescadojhectarejano- Epitâcio Pessoa,
Araci, Vãrzea do Boi, Paulo Sarasate, Poço da Pedra e Cedro (6 açudes); entre 100 e 51 quilos de pescadojhectarejano- Lima Campos, Pompeu Sobrinho, Caxitoré, Estevam Marinho/Mãe d'Água, Poço da Cruz, Fo.rquilha,
pau dos Ferros, itans, Pereira de Miranda, Cocorobó, Engenheiro Ávidos,
Orós, Poço do Barro e General Sampaio (14 açudes); igual ou menor que 50
quilos de pescadojhectarejano- Caldeirão, Sabugi =Barreiras~ Acaraú Miriril, Aires de Sousa, Estreito = Ceraínia e Saco II = Quixeramobim (9 açudes).
Verifica~se que um terço dos açudes selecionados têm produtividade média igual ou superior a 100 quilos de pescadofhectarefano.
Os índices médios anuais de produtividade da pesca, dos açudes em conjunto, variã.ram entre 68 e 136 quilos de pescadojhectarejano, com a média
geral de 91 quilos de pescadofhectarefano. Levando-se em conta os valores
observados nos anos de 1974 e 1975, podemos considerar o índice de 100 quilos de pescadofhectarefano como apropriado para a estimativa de produção
pesqueira do conjunto de grandes açudes nordestinos .
ConClusões
. 1. Não foi possível fazer o ajustamento dos valores médios de produtivi~
dade da pesca e profundidades médias dos açudes a ·qualquer modelo matemático.
~ 2. Os mais elevados índiceS de produtividade da pesca foram registrados
no açude Rômulo Campos, atingindo o máximO dC 976 quilos de pescadojhectare, no ano de 1975; a média da produtividade correspondeu a 346
quilos de pescadofhectarefano.
3. Um terço dos açudes selecionados mostrou-se cóm produtividade média igual ou superior a 100 quilos de pescadojhectarejano.
4. O índice de 100 quilos de pescadojhectarejano pode ser considerado
como apropriado para a estimativa de produção pesqueira do conjunto de
grandes açudes nordestinos.
Agradecimentos: Apresentamos nossos agradecimentos à Diretoria de
Pesca e Piscicultura do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
pelo acesso aos dados utilizados no presente trabalho.
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POLITICA DE IRRIGAÇÃO DO DNOCS
Exposição do Engenheiro
José Osvaldo Pontes,

Diretor Geral do DNOCS no
V Congresso Nacional de -Irrigação e Drenageffi
São Paulo (Palãcio das ConvençÕes do Anhembi).
I• de outubro de 1980.

Roteiro
I - Introdução
2- Aspectos Característicos do Nordeste
3 - Obstáculos ao Desenvolvimento Rural
4- Programa de Atuação do DNOCS
5- Modelo de Irrigação do DNOCS
6- Resultados Obtidos
Senhores:
Júbilo e esperança são os sentimentos que- me dominam ao dirigir~me a
esta numerosa e seleta assistência de participarites do V Congresso Nacional
de Irrigação e Drenagem.
Alegra~me constatar que, em tão pouco tempo de atividades, a ABIDAssociação Brasileira de Irrigação e Drenagem- vem conseguindo, com dedicação e pertinácia, atingir à sua finalidade maior: criar uma mentalidade irrigatória entre os agricultores brasileiros.
Há um lustro, dirigia-me em -Foffaleza aos que afluíram ao III Seminário
de Irrigação e Drenagem.
Minha mensagem, divulgando as dificuldades e incompreensões que
marcaram as primeiras experiências-do DNOCS na implantação da agricultura irrigada no Nordeste, mal deixava entrever as perspectivas bonançosas que
então se abriam à nova tentativa.
Compreensível era aquela atitude, participada pela maioria dos presentes, malgrado os resultados que já se iam consolidando e a confiança que um
punhado de valorosos empresários ali demonstrava na incipiente indústria de
insumos e equipamentos para irrigação.
Agora, aqui temos uma grande assembléia de técnicos, agricultores, alu~
nos e docentes universitárioS, fndustriais e cOmerciantes, todos envolvidos em
divulgar, discutir e aprender as novas tecnologias no campo da irrigação.
São experiências que se permutam, idéias que se consubstanciam e,
sobretudo, amizades que se estabelecem.
A II Mostra Nacional de Irrigação e Drenagem, magnífica e diversifica~
da, permite a garantia de qUe as teCriologias mais avançadas e as demandas
mais volumosas não constituirão entraves da indústria nacional à aplicação
efetiva das pesquisas dos cientistas ou à vasta ampliação das fronteiras da
agricultura irrigada neste pafs.
É a confiança que nos envolve a partir deste encontro, na terra gloriosa e
acolhedora dos bandeirantes.
Embora praticada séculos antes de Cristo e atualmente ocupando quase
200 mífhões de hectares em todo o mundo, a agricultura irrigada no Brasil só
começou a merecer atenção no começo do presente século.
Mesmo assim, apenas hã pouco mais de 10 anos é que a irrigação assumiu posiÇão definida,- como tecnologias transformadas em política governamental.
Tal enfoque parece explicar por que este país-continente ocupa um humilhante 299 lugar entre os demais que exercem atividades de rega.
Ombreando-se com Burma, irrigam os brasileiros apenas 0,5% da área onde
esta técriícã é praticada.
Participando do GEIDA- Grupo Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrário- desde o início dos Estudos para a elabõração do Plano Plurianual de Irrigação (PPJ), foi atribUído ao DNOCS relevante participãção na
tarefa de irrigar as lavouras nordestinas.
Nessa reformulação da política agrícola nacional, o DNOCS sempre defendeu um tratamento diferenciado para a área sob sua jurisdição, dadas as
suas peculiaridades conjunturais.
Identificado como o maior bolsão de pobreza do país, com limitações de
recursos naturais, sobretudo de água e sujeito a migrações maciças ao ocorrerem as periódicas calamidades climáticas, o Polígno das Secas exigia uma
política irrigatória onde o social deveria preceder, sem comprometer, o aspecto econômico.
Aprovada a sua tese e assegurados os recursos financeiros, incluidos no
PIN- Plano de Integração Nacional- iniciou o DNOCS em 1971 a implantação dos seus primeiros Projetes de Irrigação.
A viabilidade de êxito do modelo, agora em execução, somente se consolidou no ano passado, com a promulgação da "lei da Irrigação" (Lei n'i'

6.662, de 25~6-79), sancionada pelo Presidente João Figueiredo e referendada
pelo Ministro Mário Andreazza.
Com os instrumentos à mão, nem sempre suficientes, é verdade, o
DNOCS está vivamente seguro e empenhado em comprovar que a irrigação é
a·-so1ução maiS racíoiúU e eficiente para a região.
2- Obstáculos ao Desenvolvimento Rural
Alguns fatores estruturais comportam-se como obstáculos ao desenvolvimento rural do Nordeste. Por isso merecem ser destacados.
Alguns, como o meio fíSico, cujas limitações jâ são amplamente conhecidas nas suas características peculiares e, às vezes incontrolável. Necessário se
faz bem identificá-los para que lhes seja ajustado o processo -de transformação agrícola.
Outros, serão objeto de algumas rápidas considerações.
Estrotura fundiária

José Américo de Almeida, o grande paraibano que por duas vezes ocupou a pasta da Viação e Obras Públicas, à qual se vinculava o DNOCS, diiia
que .. não se pode falar em irrigação sem determinar o regime de exploração
das terras irrigáveis~'.
Preconizava para as áreas irrigadas o sistema de colonização, encontrando, para implantá-lo, dificulda_des de ordem burocrática como a expropriaÇão de terras, por interesse social. Com esse entrave, prosseguia, "os latifúndios das áreas beneficiadas permaneciam ínviolãveis".
Não apenas os latifúndios, entretanto, criam obstáculos ao desenvolvimento rural.
Os minifúndios, deles procedentes por subdivisão hereditária, são igualmente nocivos. Proliferam, obviamente, nas áreas mais produtivas.
Uns eomo outros dificultam a ação governamental para a execução de
obras que exigem deSapropriação.
Ambos convivem na mesma região. Tratam-se de propriedade inviâveis,
""inadequadamente exploradas, quer sob o ponto de vista agronômico, quer
sob o ponto de vista econômico e social".
Recadastramento do INCRA, em 1972, mostra, para a tendência da terra, quanto aos minifúndios, que 73% dos proprietários retém 12% das terras,
en-quanto 8% de latifundiários são proprietários de 67%.

•
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Tecnologia incipiente

Sem tradição de uma racional e intensiva exploração agrícola, o rurícola
do semi-ãrido nordestino mais se dedica à pecuária extensiva, ao algodão arbóreo e culturas de subsistência do que à agricultura_ mais eficiente.
Nos tratos agrícolas ainda utiliza implementas de manejo rudimentares,
obsoletos e ineficazes.
Inquérítos agropecuários, realizado em 1970, mostraram que mais de
95% das práticas agrícolas no Nordeste se executam com o uso da enxada.
Em tão primitivo horizonte tecnológico o domínio médio por agricultor é de
apenas 2,5 ha.
O despropósito da constatação se acentua quando se sabe que, com o
emprego da tração animal no preparo do solo, quadruplica-se, no mínimo,
esse domínio.
A utilização para o mesmo inister, do tratar e de implementes agrícolas
modernos, permite aumentar novamente quatro vezes o domínio anterior isto
é, 16 vezes a do trabalho manual.
Essas considerações fazem refletir sobre o avanço tecnológico que está
exigindo a agricultura nordestina.
Uma política de expansão de nova tecnologia nos tratos culturais agrícolas deve-se processar lenta e cuidadosamente para evitar pressões sociais.
Ação neste sentido vem desenvolvendo o DNCOS nos seus Projetas de
Irrigação.
Descontinuidade de ação

Uma tônica desgastante em toda a atuação governamental no Nordeste
tem sido a descontinuidade de ação.
Esse infortúnio remonta a tempos históricos.
A própria criação da IOCS, em 1909, foi decorrente de uma tentativa de
fazer sentir, em caráter permanente, a ação do Governo Federal na região,
instituciOnalizando as efêmeras Comissões que lhe antecederam.
Praticamente inócuo, pois a existência do DNOCS tem sido um constan~
te clamor contra a intermitência da alocação, e, sobretudo, da liberação dos
recursos financeiros índispenSáveis à continuidade de sua programação.
Sem ser prerrogativa do DNOCS, as verbas só lhe acorreram fluentes
por ocasião das -calamidades.
Frustrou-se todo o esforço de Epitácio Pessoa para implantar no Nor~
deste obras essenciais, que só foram concluídas meio século depois. Flagelo
talvez maior do que a seca, tem sido a descontinuidade administrativa.
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Essa assertiva pode ser constatada pela observação do grâfico seguinte,
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no qual se acompanha cronologicamente a liberação de recursos para o
DNOCS.
Felizmente agora o Governo Federal. conforme expressa declaração do
Ministro Andreazza, tomou posição ante essa pulsatlva situação e passou a
considerar o Nordeste em permanente estado de calamidade, assegurando
continuidade na liberação de verbas.
DISPÊNDIOS GLOBAIS DO ONOCS (~t~o•do·}ui./COJ
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Projeto Sertanejo

Devido à escassez das fontes hídricas, poucas terras agricultáveis do
Nordeste podem ser irrigadas.
Para rentabilidade das demais, devem ser introduzidas técnicas de agricultura de sequeiro .

.
. .
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Irrigação

Em consonância com a Política Nacional de Irrigação o DNOCS, com
este programa, objetiva, ao aproveitamento dos solos irrigáveis na área de
sua jurisdição e dos recursos hídricos já disponíveis ou passíveis de utilização.
Para essa transformação hidroagrícola propõe-se a melhorar o desempenho dos segmentos agrícolas, agropecuários e agroindustriais, mediante a implementação de núcleos de agricultura racional com a utilização de moderna
tecnologia.
Nesse programa terá prioridade a função social e procurar-se-â promover a elevação da produção e produtividade agticolas.
Assim. não apenas se torna a economia rural do semi-árido mais resistente às adversidades climãticas como lhe possibilita a comercialização dos
excedentes agrícolas.

.
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Fundamentado nessas metas, o Plano Plurianual do DNOCS
(1979/1985) constitui-se dos seguintes programas.

José Américo protestava porque os recursos só eram liberados e às obras
só eram intensificadas no Nordeste "sob a pressão das secas, quando o rendi~
mente é mínimo".

.
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Programa de Atuaçào do DNOCS

Durante Sete décadas de existência, diversificadas têm sido as atividades
exercidas pelo DNOCS.
Originando-se da necessidade de diminuir os efeitos da severidade climática do Nordeste, o diagnóstico- da conjuntura regional e a implementação
das obras dele decorrentes, sempre se conjugaram com os periódicos atendimentos às populações flageladas.
Calcada, sobre as condições e recursos naturais do Nordeste, resguardadas a vocação, aspirações e potenciã1idades de seus habitantes, a atuação do
DNOCS volta-se exclusivamente para o bem do nordestino, finalidade última
da transformação sócio-cconômica desta região.
Na implantação inicial de uma infra-estrutura, ênfase mereceu o armazenamento e exploração dos recursos hídricos, carência limitante do desenvolvimento regional.
A otimizaÇãtl-do aproveitamento da água disponível vem se processando
na medida em que a politica e as disponibilidades governamentais o permitem.
Com esta sistemátic-a, tem sido possível diminuir os efeitos trágicos das
secas e os prejuízos do êxodo rural.
O atual programa do DNOCS visa ao desenvolvimento rural integrado,
quando necessârio, interferitido na estrutura das áreas a serem transformadas, ajustando-as às características- e pOtericialidades do meio físico.
Em suma, intenta-se compatibilizar o processo produtivo agrícola à
semi-aridez da região.
Buscando tais objetivos, procura o DNOCS empregar estratégias que
julga adequadas, anteriormente experimentadas nos seus princípios e agora
corrigidas e amoldadas a um resultado efetivo e permanente .
Para um aumento da produção e dos níveis de produtividade da agricultura nordestina, propõe-se implantar uma economia de mercado no setor
agrícola, através da irrigação e introdução de novo horizonte tecnológico.
A resistência às secas, por parte do estabelecimento rural da ãrea sertaneja, procura-se obter promovendo a integração da agricultura irrigada com
a lavoura de sequeiro, de modo a diminuir os efeitos d~ferenciais e fortalecer o
setor primãriõ de produção.
Associando-se a irrigação à piscicultura, à pecuãria e à agroindústria,
fica assegurada maior rentabilidade econômica à atividade rural, garantindo
a comercialização dos produtos e melhorando a oferta de proteína animal.
Pela integração dessas ações com os demais programas governamentais
de infra-estrutura e promoção social, objetiVa-se a elevação do nível de vida
dos rurícolas através do aumento da renda, do acesso aos equipamentos de
vida comunitária -e da oportunidade de alcançar o índice de bem-estar social
compatível com a sua dignidade de pessoa humana.

o

Com esse mister foi instituído o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Ârida do Nordeste- o Projeto Sertanejo. É ele
uma adequação atualizada dos primitivos Postos Agrícolas do DNOCS.
Cada propriedade agregada a um núcleo desse Projeto passa a constituirse em uma unidade de produção agropecuária, resistente aos efeitos das secas .
A sua estrutura consta de um ponto de água (açude ou poço) para suprimento da fazenda e irrigação de uma pequena área de sustentação.
No restante das terras, incrementa-se uma pecuária rentável, com manejo adequado e forrageiras apropriadas a áreas secas, instalam-se culturas de
plantas xerófilas e melhoramento de lavouras sazonais, sobretudo de subsistência.
Os resultados obtidos têm se mostrado razoáveis, com tendência a melhor desempenho no futuro.
Embora em fase inicial, talvez possa o Projeto Sertanejo abrir perspectivas para a agroindústria, pela implantação de pequenas mas múltiplas unidades produtivas.
3-

Recursos Hídricos

Para o DNOCS esse programa sempre teve a importância do significado
da ãgua para o desenvolvimento do Nordeste.
Identificado o déficit do balanço hídrico regional, ressaltou de pronto a
necessidade de acumulação das águas pluviais·.
Condicionàda às formações geológicas e topográficas do seu território, a
recomendação técnica indica a prioridade de construção de açudes nas áreas
criStãlinas, e a perfuração de poços nos aquíferos sedimentares.
Iniciando a execução de barragens e poços tubulares desde seus primeiros dias. o DNOCS tem exercido essas atividades tanto para utilização pública, como em cooperação com os agricultores da região.
Ao seu Plano Plurianual de Açudagem, ora em execução, mantém associada sem descontinuidade e, com extraordinária demanda, sua programação
de pOÇos públicos e particulares.
A enfatizar a importância e o urgente incremento dessas atividades o Ministro Mário Andreazza obteve do Presidente João Figueiredo a aprovação e
imediata implantação do Programa de Aproveitamento dos Recursos Hídricos do Nordeste, objeto da Exposição de Motivos EM-010-CDE, de 12 de setembro de 1979.
Este programa consiste essencialmente em estabelecer uma infraestrutura hídrica capaz não apenas de tornar o Nordeste resistente as secas
periódicas, mas suficiente para servir de suporte à compatibilização de seu desenvolvimento com o das demais regiões do país.
Ao DNOCS, como seu principal executor, compete a execução de obras
de perenização de rios; o exame e aprovação de projetas de engenharia para
açudes particulares; a construção de açudes públicos para comunidades; a
execução de poços públicos para comunidades; e a execução de poços particulares.
Para os três últimos itens atuará em colaboração com os Governos Estaduais da região.
4 -

Aquicu/tura

O Programa de Pesca e Pscicultura do DNOCS
para o rurícula nordestino.

~

da maior relevância
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Impossibilitado financeiramente -de ter acesso a uma alimentação conveniente, encontra ele no pescado fonte abundante, próxima e barata de incluir
proteína animal em sua precária dieta.
De outra parte, esse programa proporciona considerável oferta de emprego em mais uma forma de utili:t::ação da água acumulada nos açudes: a pesca.
5 - Programas Complementares
Dentre outros programas complementares, meerecem destaque:
Áreas de Montante
As culturas de vazantes são uma atividade secular que os ribeirinhos desenvolvem com um empirismo primitívo;-ittseguros- e pouco produtivos.
Considerando viável o aperfeiçoamento deste processo, vem o DNOCS,
iniciando um programa para a adequação têcníca das âreãs que margeiam a
bacia hidráulica doa açudes, de modo a implantar nelas uma agricultura moderna e eficaz.
Apoio à agroindústria
O aumento da produtividade agro pecuária decorrente da adoção de têcnicas modernas e eficientes n-os Perímetros de Irrigri.ção que, por outra parte,
encontram-se em processo de ampliação de sua área cultivada, fez surgir um
grave problema de comercialização dos produtos agrícolas.
Por isso o DNOCS vem colaborando, com o maior empenho junto a outras entidades que se propõem à instalação de agroindústrias rias cercanias
desses Perímetros.
As empresas que aí se instalarem, absorvendo toda a oferta dos produtos
provindos dos Projetes de Irrigação, asseguram o seu êxito.
Pesquisa e Experimentação
Em sintonia e colaboração com a EMBRAPA e OCNPq, vem o DNOCS
desenvolvendo alguns estudos específicos às atividades de seus programas, na
área de sua atuação.
É atividade que sempre existiu no DNOCS, indispensável para oferecer
uma resposta pronta e eficaz à evolução de problemas surgidos no desempenho dos Projetas em operação.
Atualização técnico-científica
As exigências âa moderna tecnologia aplicada às novas atividades do
DNOCS, recj_Uerem, tanto no setor de produção corno no da administração,
pessoal capacitado para o efetivo e)tercício de suas tarefas.
O DNOCS, coin- preocupação constante pelo aprimoramento profissional dos seus servidores, vem mantendo, e dispõe-se a acelerar, um programa
de treinamento de sues tênicos rias especialidades de sua atuação.
5 - Modelo Estrutural de Irrigação do DNOCS
A uLei da Irrigação" reza em seu artigo 89: "'Os projetas de irrigação,
para os efeitOs desta Lei, são públicos ou privados.
§ }9 Projetas Públicos são aqueles cuja infra-estrutura de irrigação ê
projetada, implantada e operada, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Poder Público.
§ 29 Projetas Privados são aqueles cuja infra-estrutura de írrigação é
projetada, implantada e operada por particulares, com ou sem incentivos do
Poder Público".
Dentro deste dispositivo legal, o DNOCS dedica~se a projetes públicos,
com lotes familiares de produção agrícola e organização cooperativista.
Na zona semi-árida do Nordeste, a agricultura irrigada ê a solução racional para a economia agrícola.
Se não ê uma solução geral, por implicação de condicionantes físicoS,
deve-se constituir no cerne de qualquer exploração agrícola viável.
Sempre assim se pronunciou o DNOCS. ·Em várias oportunidades, tentou estabelecer um programa de irrigação. Na' dêcada de 1930, diversos Projetas chegaram a operar, para serem abandonados pouco depois.
Na atual conjuntura econômica, qua-ndo a inflação se agrava, aguçando
a especulação imobiliária; a crise do petróleo se acentua, exorbitando o preço
dos seus derivados, particularmente, para o caso, dos fertilizantes e defensivos; e crescem desmedidamente os custos dos equipamentos. Necessário se
faz muita ·cautela na gerência de qualquer empreendimento.
No que se refere às atividades agrícolas, maior é o risco pois as irregularidades climáticas são aleatórias.
Por isso, no semi-árido nordestino, agravam-se as frustrações das safras,
se não se assegura água suficiente as culturas na ocasião oportuna.
Não se pode, portanto, cogitar de uma agricultura moderna, com garantia de colheita, sem o apoio da irrigação.
Essa a razão por que os projetas de intervenção do DNOCS no processo
de produção agrícola sempre se baseiam em áreas irrigadas, seja nos Projetas
de Irrigação, seja no Projeto Sertanejo.
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Ao retomar Seit programa de irrigação, o DNOCS mudou substancialmente o enfoque primitivo.
Integrando-o à política de desenvolvimento regional, o Governo procurou assegurar· ao-s Projetas de Irrigação profunda conotação social, sem comprometer- a sua viabilidade_ econônlica.
De conformidade com o PPI, um Projeto de Irrigação "é muito mais do
que uma combinação apropriada de solo, água e obras num determinado espaço físico. 1::, antes e aciriúi de tudo, uma pequena comunidade; o ponto de
convergência de várias politícas e serviços de assistência têcnica, mêdica e social".
Para tornar realidade este programa, foi necessário modificar profundamente a conceituaÇão da agricultura tradicional e remover os obstáculos que
se antepunham à nova tecnologia.
O modelo prOposto pelo DNOCS, para seu Programa de Irrigação, visa
à substituição dos mêtodos empíricos da lavoura de subsistência por Liina moderna e competitiva agricultura de mercado, implantando o uso corrente dos
insumos necessári-os e a otimizaÇão dos recursos hídricos e dos solos disponíveis.
Será uma contribuição essencial para superar a estagnação e a vulnerabilidade da frágil agropecuária nordestina.
Por outra parte, essa nova alternativa procura maximizar o emprego da
elevada oferta da mão-de-obra regional, em ultima análise, elevar o estágio
sócio-econômico da população rural congregando-a em comunidades produtivas;
_Diversificando as culturas, melhorando a produtividade, expandindo a
área agricultada e assegurando o mercado, inclusive dirigindo~o para a exportação de produtos industrializados, espera corresponder à excepcional vocação para a lavoura irrigada oferecida pelo Nordeste.
O modelo concebido e desenvolvido pelo DNOCS para seus Projetas de
Irrigação apóia-se sobre um processo de colonização.
Interferindo na estrutura fundiária, desapropria áreas previamente viabilizadas, redistribuindo-as em lotes agrícolas de dimensões racionalmente definidas. Operados de maneira adequada pela farriília do irrigante, os projetes
deverão proporcionar uma renda suficiente para assegurar a cada colono, um
justo padrão de vida, dentro da conjuntura regional.
Dessa forma, concentrando os investimentos em áreas selecionadas,
obtêm-se maior garantia do capital investido, sem sacrificar os objetivos sociais colímados.
Essas empresas agrícolas familiares, transformadas em unidades de produçãot exploram em regime cooperativista cada perímetro irrigado.
Os lotes, de propriedâde individual, são solidários entre si, formando
uma comunidade de colonos. Conduziram a essa opção razões de ordem têcnicã, ·social e econômica.
Comuns a todos os irrigantes são os sistemas hidrâulil":ns e de drenagem;
os equipamentos habitaciOnais das agrovilas; a assistência têcnica, financeira
e social, sobretudo nas áreas de educação e saúde; as vias de comercialização
at_r_avês de cooperativas.
I
Cada famflia, responsável pela principal força do trabalho, receberâ a
posse do seu lote agrícola e as comunidades terão, pelas cooperativas a autogestão da produção e da comercialização.
Ao DNOCS competirá a operação e administração da estrutura hidráulica, bem como a formulação e controle dos planos de cultura agrícola.
A fim de minimizar os custõs de investimentos nos Projetas de Irri-gação,otimízar a utilização dos recursos humanos e equipamentos especializados neles concentrados, proporcionar o efeito multiplicador das novas têcnicas agrícolas e integrar o programa· às características da região serni-árida,
aos perímetros irrigados são agregadas áreas destinadas a culturas _de sequeiro.
Com esse procedimento espera o DNOCS não apenas contribuir para
melhor distribuiçãO das rendas regionais, senão também absorver percentagens crescentes da abundante mão-de-obra disponível, diminuindo a coirent~
migratória nos sentidos campo-centros urbanos e Nordeste-outras regiões.
Cada Projeto de Irrigação ê minunciosamente estudado antes de receber
recursos e autorização para o início das obras.
Quatro estágios constituem o desenvolvimento de um Projeto: préestudo; planejamento; implantação das obras; e operação e manutenção.
O estágio do planejamento se desdobra em 5 etapas, algumas das quais
podem ser suprimidas, dependendo da complexidade da ãrea e do vulto do
empreendimento. São: reconhecimento, plano diretor, prê-viabilidade, viabi~
!idade e projeto executivo.
Como o modelo adotado optou pelo processo de colonização, cuidado
especial dedica: o DNOCS à seleção e ao treinamento dos colonos, condição
essencial para o êxito do Projeto.
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Para orientar a escolha e o desenvolvi!nento da lavoura e pecuãria' a dotadas os PerímetrOs dispõem de estações experiritCritais áreas-piloto.
Convênio com a EM BRATER assegura aos- irrigantes assistência técnica
e extensão rural.
Cada Perímetro elabora seu Plano OperatiVo de Gestão Anual, cuja execução pode sofrer alterações que corrijam distorções por a-caso verifiCadas na
sua aplicação.
··
Às Cóoperafivas compete ta.nto ã. cOmerci'ã.lização dos produtos como
dos insumos e equipamentos agrfcolas. Asseguram elas melhor djstribuição
de renda, sem comprometer a· rentabilidade econômica.
Esforço perriúui.ente de assistência soCial é empregado junto às f~nias
dos colonos, particularmente para o estabelecimento de uma vida cotnunitária,-jâ que quase tOdas procedem de fazendas onde moravam isoladamente.
Os ProJetoS de IrrigaÇãO, dCn_tfo·do_ modelo em exposição, apresentam-se
como grandes absorvedores de mãÕ-de--obra~
Para operar cada lote agrícola, corn_ 5 ha de ârea irrigada, em média são
necessários 2,5 empregos direto's da força d.e tra_palho familiar, mais 1 emprego permanente,
Tendo-se em conta que "por cada emprego direto na agricultura cria-se
um novo emprego no -setor_se:rviços", cada hectare irrigado gera 1,4 emprego,
direto ou ·rndireto.
ucomo a relação enfre a população ativa e a: população rU.rã.l nordestina
é de 1 para 3, cada 1.000 ha irrigados beneficiariam cerca de 4.200 pessoas.'~
A fim de tornar mais reTitãveis Os Perímetros Irrigados, neles são implementadas ati\iidades econômicas complementares. Programas d.e pecuãria
bovina e piScicultura intensiva ocupam as áreas·qué não possua·m -outra destinação.
Um programa de agr()_indústria esfã em início de implementação junto
aos Projetes Irrigados do DNOCS, c_om a partiCipação do Banco do Nordeste do Brasil, da SUDENE e outras inst~tuições.
De todos os benefíciOs ádvindos de um Projeto de Irrigação participa, direta ou indiretamente, a população rural circunjacente.
A elevação da renda, a oferta de produtos agrícolas, a criação de serviÇos: a absorção de mão-de-obra, a implantação de agro indústrias o acesso
à infra-estrutura destinada aos c.olonos, além do efeito demonstrativo de modernas práticas agrícolas transformam o Períinetro Irrigado em verdadeiro
pólo de desenvolvimento do meio rural.
Essa a razão pela qual o DNOCS decidiu os 48 Projetes de Irrigação em
que trabalhou fossem disseminados em 7 dentre os 9 Estados inCluídos no
Polígono das Secas. Desses, sete Projetes foram -desativados e três transferidos à CODEY ASF.
Em face de limitações de disponibilidade financeira novos criiêrios foram adotados para o desenvolvimento dos Perímetros Irrigados do DNOCS.
Atendendo a. critérios técnicos e· s6ci0-ecoriômícos foram definidos 10
vales prioritários na área ·de atuação desse Departamento.
Até ulterior deliberação. qualquer novo Projeto deve situar-se em um
desses vales .
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Resultados Obtidos

SituaçãO do Programa:
Até o fim do ano passado, o comportamento físico dO Programa de Irrigaçãcr do DNOCS ·está sírit6tiZado qo quadro abaixo:
MINTER/DNOCS

Custo do Projeto
O custo da irilplantação dos Perímetros Irrigados do DNOCS, obtido a
j>artitdos 25 Projetes em operação a 31-12-77, foi resumido no quadro se, guintc:=:
'"--.~-------

_ _ __!.l~RIGACliO-Cus'to _d~lnnt%_:l2..L.'>it\.!E..S:~.o -~LJJ_...zz.L _ _
Terras tnmsfonn.:u.hts Valor Uo Invcst imcnto Cus_tq UnH.Jrio
Pro~ c to

j~~

Vnlc do Fidalgo

Càldcirão
ValC? Gursuêia

-

I..:lg.ons do Pinuí
AireS de Souza
Morada 1'\ova
0Jru-Paraip.1ba
Q.ríu-Rccupcração

FJna

114,.50
.4.S_l,91

36.643.264
34.284.376

SlO,OO
.S03,00
559,-13
3.744,53

81.73.5.480
80.S78.490
119.151.05_3
520.772.237

2.430,88

282.840.193

l.Oll~3l.

320.028.50
75.865,49

263.662,83
160.792,22
'"213.100,80
139.075-,46
11.597,51
11ã.6SO,_Ol
141.606,61

1S0~100.8St

42.00

5.947.478

201,352.209,.60

45.9$7. 598;
313.'989.892

87,80

20;092.338

_CuiXabinha

1_15~00

11.2'22.106

97.583,53

Vârica do

314,59
129,00
463,00
Z78,00

75.5l().3r2
16.276.5.92

240.016,76

L916,86

219.080':773
30.352 •.517

114.291,48

FOT:q_uilha
c3-Lima Campos

Jaguarua.na

&?i

Cr1.>Zeta

Itans-Sabugi
~go~Arcoverde

são Gonçalo

5!.~
Boa Vista
cachoeira· II
Custódia
:t<bxetó
Vaza Barris
Jacurici

228.3-96,31
Ilt2.102,S9
213~ 842,11
126.175,1~

104.~66,~0

50.409.217
36.2S7 .21'1

386,00
112,00

130.421,64
78_.633~46

13.353.186

U9.224 .. ~7

31(},00

12.496.549

40.311.44

3_34.00_
1.55.7 ,00
1.507,00
103,05

146.650.181

133.411.017
23.594.355

112.237;87
94.187,65
88.527.54
228.938,04

2._529.130,754_

131.646,57

37.487~45.0

Vale ressaltar que gr8.varn Ocusto não apenã.s a infra-estrutura de irrigação mas igualmente todas as obras complementares e equipamentos sociais
indispensáveis ao' funcioiiamerito· do Projeto.
O cUsto mêdio poi' heCtare tende a diminuir com desenvolvimento da
maturação do Projeto e a implantação completa da área prevista.

Aumento

dq produtividade

No quadro que se segue, mostra-se a produtivid"'"de das p~incipais culturas dos Perímetros Irrigados 4o DNOCS, no-último ano agrícola, em comparação com aquelas alcançadas no Nordeste, no Brasil em dois dos países que
prestaram assistência téCri}ca aos Projetes.
Proth.1ti vidade de Produtos Agrícolas (kg/ha)
OBRAS

PROJETO DE IRRIG..!\.ÇI\0 00
llNOCS (1)

Nordeste
(2)

Brasil
(3)

1.800

300'

849

6.000

800

1.493

40.000

18.200

1.200

400

Israel
(5)
3.500
6.350
40.000

58:S

3.250
43.100
5S...O'OO.

30.000"

l.so·o

2.000

6.QOO

Q.OOO

28.000 38.0.00.
6...100

.19~032

..

.lO.~Q.OO

10...000

ha
ha
ha

8.369".461

)la

~4JZ.4

ha

!12-.566

h:ri~}1il.3

há

ll7.3l6

Q.9SIS.910

58.440.000

Sup~rnc-ie- hds.,~la

ha

21.624

18.9'05.300

192. ooo·. ooo

ha

2S.Ir40

82.267.130

435.000.000

ha

14.270

60.090

30.600.000

ha

21.119

2.161.950

15.925.000

-

- Vütbi 1 idnUc
PJ·ojcto ~>.o:.·cutivo

- Sttpf!'rficie .JX!!R:tda
- !\rc-a .Scc-n

-

Produtos Ind_ustria1iz.aveis nos Projetas de Irrigação

3-.349 .. $60

441.132
Perspectiva para 198_5(kg)

Dcso.propdaç.ão att! 31.12.19
- Supcrricic
r:..,.:'l"ll~-.io

-

----"'~.2.)__ _

.•_.____,(_,C,_,r$)

A produção de alguns produtos agrícolas industrializáveis, proVindos
q9s. ProjçtQs de Irrigaçã_~ do DNOCS, e Urf!a projeção para o fin.al da vigência_do IÍI PND ê expresso a seguir: .
.
.

Plancjarncnto
- RcconlJCclml'nto
Plano Di :retor

-

------

- /:n•a llc SL·quc I r o
OpQl"ól~~o

18.180.0"00

(d:i1lOS :tnlul.ll:l<las)_

- Supl'l'fide
- li:n•n de
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Renda dos frrigantes
A renda líquida obtida pelos colonos dos Projetes de Irrigação do
DNOCS, excluídas todas as despesas de produção, amortizações e outras, inclusive a remuneração da força de trabalho familiar, é apresentada no quadro
abaixo.
A variação verificada nos resultados depende, dentre outras causas, do
grau de maturação do Projeto.

Grande, Senhores, tem sido o esforço do DNOCS e a dedicação dos seus
servidores para conduzir a bom termo a tarefa de implementar no Nordeste
semi-ârido um Programa específico de Irrigação.
Inúmeros e vultosos foram os óbices ultrapassados, as incompreensões e
as críticas.
Estímulos compensadores, entretanto, que superam todas as adversidades, são a tranqüilidade do dever cumprido, a aprovação e o incentivo das autoridades governamentais e, sobretudo, a gratidão dos irrigantes e o aplauso
RENDA M~DIA/IRRIGANTES - EXERC!CIQ' DE 1979
do rurícola nordestino.
E se ao DNOCS dado fosse aspirar alguma compensação por toda sua
existência dedicada ao desenvolvimento desta região, outro prêmio não rei__D_R____P__._0
__J~-E~~T--O~------~--:..VA:.:.::LO::_R:.:.__~(C::_r:__1::·::_oo:::_) vindicaria senão o privilégio de continuar a servir ao Nordeste e à sua gente.
Obrigado.
Caldeirão
Fidalgo
Lagoas C! o Pi aui"
Morada Nova
Quixabinha

la.

2a.

57.969
14~114

26.538
66.014*
253.242.
90.164
74-341
43.134
"122.745
35.198
31. 288•
64.199

Lima Campos
Curu Paraipaba
Curu Recuperação
Várzea do Boi
Forquilha
Aires de Sousa
Jaguaruana

3a.

Sumê

132.794
220.051
77.090
61.092*

Engenheiro Arcoverde

Cachoci r a I I

São Gonçalo
--Boa Vi·sta:
Custódia

88.459

Cruzeta
Itans/Sabugi
l>loxotó

...
Fonte:

·7·S.·098·
166.119

24.682
45.263

'V-aza Barris

57.327
77.520

Jacurici

.UNOCS/J)[l~C:A

- 1980.

Oferia de emprego

Amostragem significativa realizada no Perímetro Irrigado ·~Engenheiro
Arcoverde". e comprovado no Perímetro "Sumê" mostram, conforme o quadro seguinte, que cada hecta_re ir_rigado pode gerar 3,1 empregos.
MATRIZ DA AHOSTRAGEM(")
ÁREA DE CULTIVO
F.m (ha)

LOTES

Mi1DIA Ml\NSAL DS TMJV\IJ[,\lXlRES
TEMI"'RÃRlOS Al.CCAI'KJS .i\S !;TA -

PAS DE PHODUÇÁO 1:0 TmWfE i'OR

~lfDIA ~.'()

PU(lO!O
IUR (h.a)

IDTE, EM ENGE.T\'llliiRO ARCOVERDE

·----

--------------~-"Ji"un,..,_J.,u.,1,._,A"'go.

1,3
1.9
1.6
1.4
1.2
2.0
1.2
1,7
2,1
1.4
1,6
2.5
1.5
2,0

39
17
47
14
12
23
37
46
56
43
01
19
24
07

4.2
4.1
3,9
4,1
3,5
4,2
4,3
3,3
3.3
3,9
4;1
3,6
4,2
3,8

4.2
3.7
4,3
4,1
3~7
4.5
4.9
3,5
3,4
4,2
4.1
3.8
4.1
3,7

Ss~~----

6,8
6.3
6.3
6,3
5.9

6.3
6,5
6,7
6.3
-5,7

6.5
7.1
5.5
5.7
6,3
6,2
5,9
6,2
5,8

6.3
6,6
5.3
5,2
6,3
6,1
5,5
5.9
5,6

S,1
5,1
5.2
4,5

4,1
2,8
3,3
. 3,6

4.1
4.5
5.2
3.7
3,7

3,8

4.3
4.3
4,1
4.2
3.5

2.0
4.7
2.7
2,0
3,6
3,0
1.9
3,3
2,2

r.U::.OlA REPRESG>rrATlVA 00 COEFICIENTE:

-'(•)-··PF~lSA NO~.,PER!MhJRO ENG"' ARCOVERDE" E TFSfAD.I\' NO-~PER!l>n;!fRO' ~$"•··

lNCI.LlSI\'E

j,ll:!llA.\!IJ.l:.'\Jl~EVISIA

UJ:.l OS COI.U:\'OS- I\O\'J:'.;\'.J{0/EJ77.

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli, como Líder do Partido Popular.
J) SR. JOSI!: FRAGELLI (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Solicito a palavra para responder e comentar declarações prestadas pelo
Governador de Mato Grosso do Sul, Sr. Pedro Pedrossian, que vêm estampadas no jornal O Globo. de hoje. 19 de agosto.
Disse S. Ex' o seguinte:
São Paulo O Globo - O governador do Mato Grosso do Sul,
Pedro Pedrossian, prometeu ontem renunciar "se o Deputado Antônio Carlos de Oliveira (PT) e o grupo pepista do Estado comprovarem" que ele não estâ se submetendo a tratamento da coluna em
clínicas paulistas, revidando assim à acusação de que estaria sob
cuidados médicos devido a problemas psiquiátricos.
- Se eles provarem as afirmações, eu renuncio ao meu mandato. Se não conseguirem, que tenham a dignidade de renunCiarem aos
deles. Podem escrever isso aí: Pedrossian lança um repto a seus detratares. E provem que não está fazendo tratamento da coluna.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu nunca fiz essa afrrmação de público de
que o Sr. Pedrossian estivesse fazendo tratamento psiquiátrico; de que S. Ex•
estivesse afetado das faculdades mentais. Mas, devo dizer que esse comentário vem se sucedendo hã meses, no meu Estado, frente a atitudes desconcertantes do Governador de Mato Grosso do Sul. S. Ex•, em várias manifestações, tem se apresentado como um iluminado, dizendo que é um homem
Que está destinado a cumprir uma missão na terra e riO -seu Estado, e outras
manifestações desse jaez que têm deixado perplexos os seus ouvintes. Uma
das nossas revistas traz - não guardei bem o nome, apenas li; não sei se ã a
Veja ou outra -, traz uma série dessas manifestações do Governador de
Mato Grosso do Sul. E uma delas, que é estranha, está no próprio Diário Oficial do Estado, Diário Oficial que o Sr. Governador transformou num órgão
de publicidade do seu Governo. Aqui se encontra o número de 22 de junho,
com fotografia da reunião que o Governador fez na cidade de Costa Rica, no
Sul de Mato Grosso, reunião durante a qual S. Ex• pronunciou as palavras
que vou ler _e que constam deste Diário Oficial: "Em Costa Rica, após o difícil
pouso -de sua aeronave, antecedido por um vôo prejudicado pelo mal tempo,
Pedrossiam disse ter, mais uma vez, que se sintonizar diretamente com Deus
para que guiasse os nossos passos."
Sr. Presidente, isto estã no Diário Oficial. Sucessivas declarações que o
GoVernador vem fazendo como estas desse jaez, nesse sentido, apresentandose como um homem de missão que lhe vem lâ do alto, é que tem levantado no
Estado de Mato Grosso, perante toda a população, a suspeita de que S. Ex•
não está com as suas faculdades mentais íntegras, não somos nós. No entanto, tanto o Governador como o seu genro, que é...
O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Pois não.
O Sr. Paulo Brossard - Estou ouvindo o seu pronunciamento com a
maior atenção e com muita surpresa, e não poderia deixar de manifestar-me
em face desta revelação, de que o Chefe do Poder Executivo do Estado do
Mato Grosso do Sul tem o privilégio de sintonizar diretamente com Deus,
graça que não são muitos os homens que já a possuír3.m e que a possuem.
Não sei, confesso que não sei se a sintonia será realmente com Deus, mas não
hesito em reconhecer que S. Ex' tem ligações efetivamente extraordinárias,
pelo menos com o Palácio do Planalto.
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Que não deixa de ser um Olimpo.
O Sr. Paulo Brossard- Uma espécie de Deus, não é? Porque a sua designação, nas condições em que ocorreu, para o Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul, e que importara, praticamente, na expulsão, na eliminação de
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três Senadores por aquele Estado, creio que motivos terrenos não explicam,,
só motivos e razões extraterrenos, ainda que eu não chegue ao ponto de atribuir isto a Deus Nosso Senhor.
O SR. JOS:f:: FRAGELLI- As coisas que o Sr. Pedrossian faz na terra,
realmente, Sr. Senador, nos fazem acreditar que essa sintonia não deve ser
com Deus mas com espíritos do mal que, também eles, tentam os homens e os
fazem acreditar que se encontram na terra em missões -extra terrenas.

O Sr. Paulo Brossard- E, aliâs, seria conveniente lerilbi'ar que não apenas obteve as boas graças do Planalto, como a solidariedade da Maioria desta
Casa que, através de requerimentos Cfe urgência, evitou, inclusive, o comparecimento do nome_indi_cado para ser o Governador de Mato Grosso do Sul, à
Comissão de Constituição e Justiça.

•
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O SR. JOSÉ FRAGELLI -Muito bem! Agradeço o aparte de V. Ex•
que vai esclarecendo pontos interessantes do meu pronunciamento. E poderia
dizer que, naquele episódio da indicação do Sr. Pedrossian para o Governo
do Estado, em viu aqui a Brasília, tomei contatOs com vários Senadores, flz
um apelo a todos eles para que não aprovassem aquela mensagem a fim de
que o Sr. Pedro Pedrossian não fosse causar ao povo do mais novo Estado do
Brasil os males que eu sabia ele iria causar, e que está causando ao nosso Estado e a nossa gente.
Fiz isso Sr, Presidente, Srs. Senadores, meu prezado e eminente colega
Senador Paulo Brossard, talvez com o propósito" de sensibilizar os Srs. Senadores nesse sentido, de que o Suplente que iria ser beneficiado com a ida deste
Senador para o meu Estado, este suplente abria mão da grande honra de ser
membro do Senado, porque colocava em primeiro lugar os altos interesses do
seu Estado. Aliãs, não era a primeira vez que eu tomaVa essa atitude, que não
venho aqui repetir, pbrque jâ- o disse da tribuna desta Casa. Mas, o Secretário
e genro do Governador, Sr. Leonísio Lessa Coelho, afirmOu, em entrevista,
que o grupo do PP quer tirar do poder _o Governador Pedrossian, e é formado
pelos Senadores José Fragelli, Mendes Canale, Saldanha Derzi, e pelos Deputados Rubem Figueiró, João Leite Schmidt, esquecendo-se do nobre Deputado do PP, Antônio Carlos de Oliveira.
Sr. Presidente, nós não queremos tirar, fizemos· tudo para que o Sr. Pedro Pedrossian não fosse para o Governo do Estado, mas para tirã-lo de lá
nunca demos um passo. Testemunhas disso serão as altas autoridades do Planalto, com as quais nunca, sequer, procuramos nos contatar para isso. Testemunhas poderão ser os Srs. Senadores da Maioria. Se tivéssemos esse propósito com quem nos socorreríamos senão com os nossos ilustres colegas? Nunca, nenhum dos Senadores, e ninguém, ouviu de nós esse desejo, a manifestação desse propósito de tirar do poder o Sr. Pedro Pedrossian.

O Sr. Mendes Cana/e --V. Ex• permite um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Com muito prazer.
O Sr. Mendes Cana/e- Voltaria um pouco ao que bem lembrou o ilustre Senador Pauio Brossard~ que nós não tivemos a oportunidade de ouvir o
GoVernador na Comissão de Constituição e Justiça. Muitos dos nossos colegas, Senadores que aqui ainda se encontram, acompanharam bem, quando na
sua primeira investida, ainda no Governo do Presidente Geisel, na indicação
do primeiro GoVern-ador para o nosso tão sofrido Mato Grosso do Sul, quando nós - e o fazíaniós pOrque- riós, naquela época, estâvamos na ARENAfomos aos nossos companheiros da ARENA, e não só a eles, mas mesmo àqueles que estavam na Oposição, e· mostramos os documentos que possuíamos, e possuíamos ainda, documentos estes que V. Ex• bem conhece, que demos conhecimento, levamos ·ao Presidente, não só ao Presidente Geisel, mas
ao Presidente Figueii'edo que, naquela época, era o Chefe do SNI, e a quem
tive oportunidade de dizer qUando fomos tratar, já em outra época, da candidatura de Saldanha Derzi e que o Presidente Figueiredo, jã indicado Presidente da República, quando eu disse a ele que não indicaram Pedrossian, naquela época passada, porque nós provamos que se tratava de um corrupto,
Sua Excelência perguntou-me se eram as compras de terras. Eu, com veemência, repeli as compras 'e, com a expressão que me permito aqui repetir, disse:
compras entre aspas, Sr. Ministro, entre aspas. DiSse ísto ao hoje Presidente
Figueiredo, quando indicado para Presidente da República. Mas, extinguidos
os Partidos, e que nós passamos para a Oposição, fomos formar o Partido
Popular, não tínhamos mais aquela trilha tão livre de assim podermos nos comunicar dentro da área governamental para, como homem, formando dentro
do Partido que dava ao Govei'no a sustentação política e pi'ocurar impedir
que a nomeação de Pedrossian se efetiVãSse. Aí por que aguardâvamos sim, jâ
como homens da Oposição, que se -efetivasse a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para debatermos com S. Ex• e procurarmos ouvir, do hoje
Governador do. Estado de Mato Grosso do .Sul, explicações a respeito dos. ne-,
gócios ilícitos de terras levados a efeito na Região da Bodoquena. Infelizmen-

Quinta~feira

20 3731

te, não nos foi dada essa oportunidade. E, agora, a S. Ex• que nós jã esquecemos, lamentamos só os problemas que hoje vive nosso Estado, volta ele sobre
nós, Senadores, ciue nem lembramos se S. Ex• estâ doente da coluna vertebral
ou da coluna cerebral, e que atribui a nós uma campanha que nem de longe,
ou muito menos de perto, nos passou de mover contra S. Ex• Mas foram, sim,
os jornais, foi a imprenSa de São Paulo, ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Os repórteres que foram a Mato Grosso do
Sul.
O Sr. Mendes Cana/e- ... a Folha de S. Paulo, foi o Jornal do Brasil, a
própria imprensa de Mato Grosso do Sul que diz que S. Ex'- se encontrava e
se encontra no Estado de São Paulo, em tratamento numa clínica psiquiâtrica, Clínica Maia, no Tabuão da Serra, e que os próprios funcionários, e os
serviços de Secretaria desse centro psiquiãtrico não desmentiu que o Sr. Governador tenha estado_ lá .

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Despistou, até.
O Sr. Mendes Cana/e- Aliás, exatamente. A gente sente que, de fato,
procurou despistar aquilo. Assim, lamentamos que S. Ex• queira trazer,
transferir para nós Senadores, um assunto que absolutamente nós não tratamos. Desejamos, sim, que S. Ex• se restabeleça do seu estado mental ou da
sua coluna vertebral, para que possa, de fato, governar o nosso Estado, porque até hoje só praticou desmandos. E ele coloca a esta Casa, agora, porque
dentro em pouco- e me permita alongar o aparte, Senador, só para me posicionar- dentro de poucO tempo votaremos este empréstimo, aqui, de 30 milhões, porque foi através da-participação de V. Ex", na discussão do projeto, e
do ilustre Senador Paulo Brossard, que fez voltar o projeto às Comissões Técniéas da Casa, projeto esse aprovado, de obras que estão sendo executadas
sem os recursos financeiros constantes do Orç'amento Público, e que quer se
acobertar, assim, de um empréstimo que esta Casa possa dar ao Governo,
obra que não podia dar início, e obra que não corresponde àquilo que diz,
que é para o escoamento da produção, quando se trata de uma estrada que V.
Ex• bem conhece, que vai de Camapuã a Paraíso, onde não existe nenhum pé
de feijão, de arroz, nem de_milho plantado naquela região, mas se pensa, sim,
numa colonização de uma área, em Paraíso, quando sabemos que Mato
Grosso do Sul necessita sim é de estradas vicinais para o escoamento da sua
produção. Mas, teremos oportunidade, como boje ainda fizemos, eu e V. Ex•,
na Comissão de Coil.stitliição e Justiça, de alertar esta Casa em relação à
aprovação desse empréstimo.
Ó SR. JOSÊ FRAGELLI- Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
agradeço o aparte do meu nobre colega de Bancada estadual, que vem trazer
mais e melhores elementos ao assunto que estamos tratando.
Mas quero fiscalizar principalmente isto: o Sr. Pedrossian, aqui, num arroubo de dignidade, diz que desafia os Senadores e Deputados para ·que provem a sua insanidade mental, e que se não provarem isso, tenham a dignidade
de renuncíar os seus mandatos, como ele renunciaria se provado fosse.
Ora, Sr. Presidente, se ficasse provado que ele é um insano mental, ele
não precisaria renunciar, estaria por lei incapacitado de exercer o cargo .
Mas o ponto, Sr. Presidente, a que quero chegar é esse último: referindose ao nobre Deputado Antônio Carlos de Oliveira, diz o Governador o seguinte:
··-Esse Deputado é um bom moço, falante, mas tem memória
curta. Ele se esqueceu que foi à minha casa pedir dinheiro para se
eleger e que não pagou até hoje."
A resposta, hoje a esse insulto do Sr. Pedrossian, o nobre Deputado Antônio Carlos de Oliveira deu, na Câmara dos Deputados, uma resposta cabal,
mostrando sobretudo o perfil moral que, aliâs, jâ _é conhecido em todo oBrasil, do Governador Pedro Pedrossian.
Mas, acrescentou:
..Na CPI da corrupção ele defendeu atos de corrupção, ao defender o ex-Governador Fragelli, que di!;.tribuía irregularmente dois
milhões de hactares de terras a quatro famílias do Estado."
Sr. Presidente, eu não posso saber que famílias são essas, porcjue nunca
distribuí terra para famílias. Mas, sem dúvida, o Governador Pedrossian está
se referindo a uma venda de dois milhões de hactares do Município de Aripuanã, que foi feito no meu Governo, com projeto votado pela Assembléia e
aprovado pelo Senado_ Federal. E sei bem que, depois da aprovação pela alta
Casa do Congresso, poderiam ter ocorrido irregularidades.
Pois bem, agora sou eu quem lança um desafio ao Sr. Pedrossian, e que
gostaria que o Senado fosse o juiz dessa questão, da solução desse repto. Eu
gostaria que viessem para cá os dois casos para serem examinados e decididos
·pelo· Senado:· a venda de terras de :Aripuanã:, para que·se·veriflcasse se·houve
alguma irregularidade de ordem legal. Se esta Casa disser sim, eu assumo,
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neste instante, o compromisso de renunciar ao meu mandato. Mas, que venha, também, o caso da Fazenda Chasca,_ a que se referi~;~ o nobre Senador
Mendes Canale, que foi trazido ao -conhecinlento das altas autoridades do
Executivo e deste-Senado Federal, ainda no Governo Geis_el._ E que se o Senado disser que aquela aquisiÇão de ieiras -veja bem- não é Como ele me
.acusa de eu ter dado terras a terceiros, terras do Estado qUe ele adquiriu pata
si própriO, e se· esSa aqUiSição fOr declarada, por-uma comisSã-õ do Senado, .na
qual eu confio plenamente, que foi ilegal, que foi fraudulenta, então que o Sr.
Pedrossian também assuma o compromisso de renunciar ao seu mandato.
Aceitar um repto de um caso que não tem como ser apurado, a·não ser
que S. Ex' se submetesse a uma junta ml::dica, a um exame psiquiãtrico, e de
uma acusação que ·nós não lhe fizemos, nem lhe fazemos, dele estar afetado
das faculdades mentais - e a imp_re_nsa tod~, ~ã(l os) ornais e revistas que dizem isso- nós não temos rêpto a aceitar. Mas 'a_qui estâ um. caso· concreto, e
que diz respeito à dignidade e à honra dele e da minha, Sr. Presidente. E sou
eu quem faz a_gora este desafio ao Gov·ernador de Mato Grosso do _Sul:
submeta-se os dois casos ao Senado, e aquele caso que for julgado ilegal ou irR
regular, esse, o culpado, assumirã o compromisso de honra de renunciar .ao
seu mandato.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer. Esse é um caso concreto
para ser decidido, e não esse desafio que é vazio de sentido, de nós renunciar~
mos, por uma acusação que ele nos atribuiu, que nós não fizemos, e que não
há maneira de ser apurado, mesmo porque o processo de alienação, talvez
mental oU psiquica do Sr. Pedro Pedrossian, pode ser um processo em início,
em evolução; pode ser isso. Alguém jâ disse que_ é um início, justamente, de
esclerose mental, disse isso um médico de Mato Grosso do Sul; não tenho conhecimento da matéria nãO posso julgar e, mesmo um médico, precisa ser especialista.
Mas, num caso concreto como- este, em que S. Ex• faz acusação ao nobre
Deputado Antônio Carlos de Oliveira, que nunca me defendeu na CPI da
Terra, não tinha por que me defender. Vim aqui, fiz o depoimento nessa Comissão e só conheci o nobre Deputado Antônio Carlos de- Oliveira no dia em
que vim depor, porque S. Ex• sempre foi meu adversário político; muito jovem foi eleito Deputado Federal, ainda na legislatura anterior, e eu não conhecia nem de vista o nobre Deputado Antônio Carlos de Oliveria. No dia
em que vim depor, S. Ex' geiúiln1ente veio conversar comigo, disse que era
membro da Comissão, assistiu ao meu deP-oiinento e foi somente isto~ Depois, passei muito tempo sem ver o nobre Deputado Antônio CarlOs de OliR
veira. Lã na Comissão, estãO os pa"jJéiS d-e todas as sessões da Comissão tudo que consta lã poderã ser uma prova de que o nobre Deputado nunca fez
a minha defesa e não tinha por que me defender.
Pois bem! Este é o repto que lanço ao Sr. Pedro Pedrossian. E um caso
concreto e se S. Ex•aceitar, deverâ, como eu também, concordar em que o Senado seja o juiz desse julgamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Josê Richa. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palav-ra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (Pela ordem)- Sr. Presidente, eu havia
me inscrito para falar na sessão de hoje sobre um pioblema que está absorR
vendo as atenções gerais do País, o problema da Previdência e AssiStência Social. Mas, verifico que não temos muitos minutos de sessão e a apreciação que
desejaria fazer demandaria mais tempo, razão por que declino da palavra na
sessão de hoje, prometendo usar dela na de amanhã.
O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex• serâ atendido.
Concedo a palavra ao riobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. (Pausa.)
S. Ex' não está presente:
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Se pode haver dúvidas a respeito dos componentes externos e internos da
inflação, quando as autoridades federais atribuem maior peso, no custo de vida, ao preço do petróleo, não resta qualquer dúvida quanto à influência do
aumento dos preços dos transportes na elevação do custo de vida. Mas os aumentos desse serviço infra-estrututral não decorrem pura e simplesmente do
custo dos combustíveis, principalmente depois que o País, há cerca de vinte
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anos, descobriu que o pedágio po·de representar urna apreciãvel fonte de receita.
De todos os Estados, além de São Paulo e, possivelmente, Minas Gerais,
od~o ~iode Janeiro é o que mais paga pedágio, tanto na via Outra e o_utras
ro-~o_v~a_s Jederais, cómo prin_cipa~ente_ na p~m_te Rio - Niter6i, que ê não
apenas uma via turís~ica, mas uma opção pàra- os_ que trabalham no Rio de
Janeiro e moram na antiga capital fluminense.
Também paga pedãgio ciuem utiliza outras vias fluminenses, enquanto o
Serviço de barcas quase foi toúümente substituído~ para as diversas ilhas da
Guariabara, sendo necessãfiO reStabelecer aquele entre a Praça Quinze e a
Ilha do "Governador, hoje com 3ÓO mil habitantes:
Mas a. medida de maior urgência, e que se pode tomar mediante simples
determinação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem ou do
Minís_térío dos Transportes, consiste em atenuar a incidência do pedâgio, tan
to naquela ponte, como nas estradas federais que servem ao Rio de Janeiro.
· ~Nesse sentido, apresentamos três sugestões: a primeira, no sentido de
que o preço do pedágio seja- congelado até o fim do ano, tanto naquela ponte
corno nas todovias, principalinente a Presidente Dutra; a segunda, para que
não se]a CÇlbrada essa .taxa en.Ú"e aS vinte horas e as seis da manhã, tanto mais
quanto está demonstrado que c;ssa arrecadação, em tal período, se torna praticamente deficitária; pelo menor número de veículos em circulação; final
mente, cobrar o pedágio da ponte Rio- Niterói num sentido apenas, o que
resultará em menor sacrifício para os que moram numa e trabalham na outra
cidade, não podendo perder mais tempo com a utilização do serviço de barcas.
Temos certeza de que as três medidas não importarão em notãvel redução de reCeita, ao mesmo tempo em que representarão apreciável economia
para a bolsa popular, beneficiando, principalmente, as populações operárias
e de baixa renda, bem como a classe média, que dispõe de automóvel, mas
tein sldo daS mais sacrificadas, na presente conjuntura econômico-finãriceira.
Era- o -qUC tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIOENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bãptista.
Q SR- LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A inauguração em Estânica de mais uma Agência do Banco do Nordeste, no dia 7 do corrente mês, foi um acontecimento sumamente expressivo e
auspicioso para a aceleração do desenvolvimento de Sergipe.
Segunda ddade mais populosa do Estado, com uma população estimada
em cerca de 40 mil habitantes, residentes na área urbana, Estância é um próspero Município caracterizado pela sua vocação industrial, desde quando ali
se fundou, em 1891, a Fábrica de Tecidos Santa Cruz, a segunda a funcionar
em Sergipe.
Desde então, essa tendência se foi acentuando até 1963, quando Estância
ingressou numa nova fase industrial, com o surgimento da Amido Glucose,
empresa produtora da fécula de mandioca, além de outros empreendimentos
nos ramos móveis, produtos alimentares e têxteis.
A instalação da nova Agência do Banco do Nordeste, em solenidade preSidída pelo Governador Augusto Franco, a que tive a satisfação de compare~
cer, foi iniciatiVa que recebeu integral apoio do Presidente do BNB, Camilo
Calazans, sergipano eminente que vem trasformando essa instituição numa
poderosa força propulsionadora do desenvolvimento regional do Nordeste,
disseminando investimentos. geradores de produção, renda e empregos, através de uma política racionalizada de crédito, e assegurando aos empresários
-tanto no âmbito das atívidades agropecuárias, como no concernente aos financiamentos industriais - os recursos imprescindíveis.
A presença do Banco do Nordeste em Estância, considerada como o Jardim de Sergipe, é sintomática do surto de progresso e da expansão do Município em todos os setores, nos parâmetros de um crescimento exponencial que
vem respeitando, felizmente, as suas características históricas e peculiaridades, favorãveis ao aproveitamento turístico e irradiação cultural.
Convém recordar que Estância é urna cidade amada de Jorge Amado, o
insigne acadêmico, que nela viveu longos anos, escreveu um dos seus maiores
romances, .. Capitães de Areia", bem como grande parte de "Tereza Batista
Cansada de Guerra", cujos personagens ainda transitam pelas ruas e habitam
os casarões coloniais da cidade. Também em "Gabriela, Cravo e Canela"
encontram-se personagens da velha e acolhedora Estância.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: SejaRrne pefrnitido evocar nestas breves
considerações, à margem da inaugur~ção da Agência do Banco do Nordeste,
em Estância, um pequeno trecho do "Roteiro de Viagem" no quaf Jorge
Amado evoca, com a terra que tanto amou e que ficou para sempre na sua
memória:
"As outras cidades pelo mundo afora o homem as construiu
para nela mourejar, lutar, viver e morrer. A cidade de Estâncía, po8
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rém, além da mão do homem erguendo lar e oficina, teve a ajuda da
mão de Deus, pois do alto dos céus o Padre Eterno desejou um aglomerado humano que não fosse apenas campo do trabalho, chão de
labuta e de ambição. QUando os antigos estavam erguendo Estânr.:ia, Deus se envolveu na construção, colocou a graça, a gentileza, a
r.:ortesía imensa, o amor à cultura como dons para os que ali nasces~
sem ou paht ali viessem em busca de paz. Cercou de rios o casario,
de um toque de azul sem igual ao céu, trouxe a brisa do mar Atlântico para as noites cálidas, A povoação, na qual os seres deviam arras tu r o fardo da existêncía, transformou-Se em jardim de alegria e
doçura onde os homens possam amar a vida e não temer a morte.
Estância é cidade do meu amor; todas as manhãs penso em seu casario c cm sua gente. Um dia ainda plantarei ali os alicerces de uma
casa - para aproveitar também a obra-prima de Deus."

•
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Finalizando, desejo congiatular-rrie coin o Oõvernador Ãugusto FrancO",
em cujo governo se realiza este empreendimento, com o Prefeito Walter Cardoso Costa, com as classes empresariais, com o povo de Estância, e coro o
Presidente do Banco do Nordeste, Camilo Calazans, a <juem se deve creditar
o interesse pelo éxito da-íiu1uguraÇão da Agência daquele B-anco, que irâ prestar os mais assinalados serviços ao Município de Estância.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente c Srs. Senadores:
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS E DAS EMPRESAS
NA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Conforme noticiário da imprensa, o Governo decidiu propor, para a Administração da As-sistência Médica da Previdência Social, a contituição de um
Conselho com a participação de representantes do Governo, das empresas,
dos trabc.lihadores e dos médicos.
E esse o primeiro passo para a solução dos graves problemas de nossa
Previdência SociaL Nada adiantará decretar medidas isoladas e superficiais,
como o aumento das contribuições ou a redução dos benefícios. É preciso ir
às causas dos problemas, que se encontram na estrutura centralizada e burocrática da Previdência onde só o Governo domina através dos tecnocratas.
Ao tomar agora a decisão de abrir a direção da assistência médica à particip~IçUo dos interessados, o Governo reconhece a validade de roais uma proposta da oposição formulada no Projeto de Lei n9 240/80 de nossa iniciativa, que
estabelece a participação de representantes dos empregados e das empresas
na administração da Previdência Social.
A propost<.s do Governo ê, entretanto, insuficiente.
Primeiro, porque limita essa participaÇão apenas ao sefor da assistência
médica, e a exclui, sem qualquer motivo, dos demais setores da Previdência
SociaL Segundo, porque, aõ -referir-se à fiscalização, o ministro da Pasta declara que a Previdência não teni meiOS" de efetuar, de forma permanente, a fis~
t.:alinção dos serviços prestados. Oi-a, na fofma da proposta feita pelo Proje~
to de Lei o\' 240/80, essa tarefa poderá ser exercida, sem qualquer ônus, pelos
Conselhos Fiscais, integrados por-répresennrntes de empregados e empregadores, que atuarão cm todas as localidades dentro das agências da Previdência Socíal.
Insistimos, por isso, na abertura de um amplo debate sobre a matéria,
como já decidiu, por unanirriidade, a Comissão de Legislatura do Senado. O
Governo fala com frcqüência em diálogo com a Oposição. Ê -importante, no
caso presente. que o grave problema da Previdência Social não seja encaminhado pela form:.1 de um monólogo fechado imposto ao País.
E importante que o Governo se abra ao diálogo com todos os setores da
comunidade interessados no pi'oblema. E que a Previdência Social se abra
também à participação dos empregados e dos empregadores nos seus órgãos
de administração.
Programa Ferreira Neto
Inaugura-s~ hoje, em São Paulo a TVS Canal de Televisão. E com ela retorna ao ar o programa de debate de Ferreira Neto.
Foi a luta da Sociedade Civil e, em particular, dos jornalistas que conquistou no processo de abertura política a liberdade de imprensa que o País
desfruta.
Hoje, programas como Globo Revista, da TV Globo, ••canal Livre", da
TV Bandeirantes, e outros têm grande_s índices de audiência, mostrando cianimente o interesse da população em acompanhar o grande debate na~ional.
A inauguração de mais um canal de TV deverá concorrer para alargar a
faixa do público que participa da discussão política, ainda mais que um dos
program<.Js dessa nova emissora será comandado pelo jornalista Ferreira
Neto que, na TV Record de São Paulo, foi um dos precursores, nessa fase re-
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cente, da nossa história, da luta pela liberdade de imprensa ao convidar políticos do Governo da Oposição para entrevistas em seu programa de TV.
Todos reconhecem que a grande saída para a crise nacional é a democracia. E é a partir do diálogo e do pluralismo que a democracia implica, queregistro a volta de Ferreira Neto ao vídeo brasileiro e à inauguração da TVS~
Canal 4.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, convocando os
Srs. Senadores para uma sessão extraordinária, a realizar-se hoje,-às 18 horas
e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em segUndo turno, do Projeto de Lei_ do Sena-do n9 246, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que dá nova redação a· dispositivOs da Lei
n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n•s 570 a 572, de 1981, das Comissões:
-de Constituir~o e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 219, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao caput do art. 15,
do Decreto-lei n' 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que alterou a legislação do
Imposto de Renda das pessoas físicas, tendo
PARECERES, sob n's 568 e 569, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
-de Finanças. favorável.

-3Votação em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979DF, que institui a t3xã de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob nos 710 a 712 e !.029 a 1.031, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade; 29 pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) favorável,
com Emenda n9 3-CCJ, que apresenta; J9 pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal);
-do Distrito Federal. /9 pronunciamento: favorável, nos termos das
Emendas n9s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do Senador ltarnar Franco; 2P 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 Distrito Federal. com ~o to- vencido dos S~nad0res Affonso Camargo e José Ficha.

-4Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações exteriores sobre a Mensagem n' 182, de 1981 (n' 302/81, na origem), de28 de julho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Marcel Dezon Costa Hasslocher, Embaixador do Brasil junto à República PopUlar de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto.

-5Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n' 183, de 1981 (n' 306/81, na origem), de 29 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Doutor Marco Aurélio Mendes de Farias
Mello, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 1• Região, para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga de~
corrente da aposentadoria do Ministro Hildebrando Bisaglia.

-6Discussão, em turno único, dõ Parecer da Comissão- de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n' 186, de 1981 (no 322/81, na origem), de 17 de
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor José Néri da Silveira para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro João Leitão de Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão. às 18 horas e JS minutos.)
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ATA DA 129' SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1981
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura

..

- EXTRAORDINÁRIA PRESIDf:NCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvidio
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevic;ies- Agenor MariaDinarte Mariz - Cunha Lima - Aderbal Jurema - Nilo Coelho -João
Lúcio - Luiz CaValcante - Teotôiliõ Vilela - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista:- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz
Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- José Caixeta
-Henrique Santillo- Benedito Ca.nélas- Gastão MUller- José Fragelli
- Mendes Canale- Saldanha Derzi - Affonso Camargo -José Richa Evelâsio Vieira -Jaison Barreto- Arno Damiani- Paulo Brossard- Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 280, DE 1981
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1981 (n•4.884/81, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
isenção da multa prevista no art. 89 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral), e estabelece critérios para distribuição dos recursos do
fundo partidário referentes aos exercícios de 1979 e I 980, e dâ outras provi"
dências.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1981.- Nilo coelho- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que vem
de ser lido serã objeto de deliberação após a Ordem do dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
246, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, que dá nova redação a
dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n•s 570 a 572, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Coinissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 246, DE 1979

e

DR nova redação a dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro

de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 A letra e do item 11 e o item III do art. 89, bem como o art. 99 da
Lei n9 5_.107, de 13 de setembro de 1966, passam a ter nova redação,
acrescentando-se, ainda, ao art. 89 um parágrafo único, tal como a seguír se

lê:
"Art. 8•
.................................... · ....... ..
I - ................................................ .
11- .......................-...-..... "·----··-------a) ..................... - ........................... ..

b) .................................................. .
c)
d)
e) ocorrência de casamento;
III - durante a vigência do contrato de trabalho~ a conta so-

mente poderâ ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas
letras b, c e e do item li deste artigo.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no item II, letra e, o
empregado poderá sacar de sua conta, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data do casamento, importância equivalente até
20 (vinte) vezes o valor de referência da localidade."
UArt. 99 O valor da conta vinculada existente em nome do
empregado que falecer serã pago, em cotas iguais, aos respectivos
dependentes, habilitados perante a Previdência Social.
§ 19 Não havendo dependentes habilitados, o valor da conta
será pago aos herdeiros do empregado, observados os termos da lei
civiC
§ 29 O valor da conta reverterá para o FGTS se, no prazo de 2
(dois) anos contados da data do óbito, não houver dependente habilitado nem tiver sido aberto o inventário."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em Contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
219, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova Redação ao
caput do art. 15, do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de dezembro de 1978,
que alterou a legislação do Imposto de Renda das pessoas fisicas,
tendo
PARECERES, sob n's 568 e 569, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável; e
.~de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
regimental.

E o seguinte o projeto aprovado

•

•

•

.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE 1979
Dá nova redação ao caput do art. 15, do Decreto-lei n9 1.642, de
7 de dezembro de 1978, que alterou a legislação do Imposto de Renda
das pessoas físicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O caput do art. 15, do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de dezembro de
1978, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 15. Os proventos de inatívidade pagos em decorrência
de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou reforma, por pessoa jurídica de direito público ou privado, atê o valor de
Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros) anuais, não serão incluídos corno rendimentos tributáveis na declaração de contribuinte
que tenha 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais, ao término do
ano-base correspondente.
Parágrafo único. . .......... ~ ....... ~ ...•...........
Art. 29 Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, solucio·
nando questão de ordem levantada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso,
COnSiderei-a pertinente e declaro que o Projeto de Lei do Senado n9 303, de
f979-DF, foi aprovado na sessão ordinária de hoje, apenas no seu todo, sem
prejuízo das emendas a ele oferecidas, Nestas condições, determinei que a
matéria foSse íncluJCfa -na Ordem do Dia da presente sessão.

•
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Com estes ·esclarecimentos, passamos ao _i_telit 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'i' 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 -i" pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade; 2f' pronunciamento: (reexame solicitado
em plenário), favorável, com Emenda n'i' 3-CCJ, que apresenta; JP
pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal);
-do Distrito Federal-i" pronunciamento: favorável, nos termos das Emendas n9s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido,
em separado, do Senador Itamar Franco; 2P pronunciamento: favorâvel ao Projeto e à Emenda da Comissão de Constituição e Justiça;
e
-de Finanças, favorãvel ao Projeto e às Emendas da Comissão
do Distrito Federa], com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Richa.

•

Para ultimar a apreciação da matéria, passa-se à votação em globo das
emendas.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, para
encaminhar a votação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Na sessão da tarde de hoje, o n9 I da nossa pauta, finda a votação, antes
de ser iniciada a votação da segunda matéria da Ordem do Dia, levantei uma
questão de ordem que alguns espíritos desavisados julgaram possuir propósit 1s tumultuários da sessão, em virtude do caráter da questão de ordem levantada. Vê, portanto, a Casa que o_Sr. Presidente do SenadO nos dá razão. Votamos apenas o projeto e as emendas não foram tratadas nos trabalhos devotação.
As emendas são as seguintes:
§ }9 O valor da taxa sofrerâ um acréscimo de até 100% (cem
por cento) quando os imóveis estiverem ocupados por hotéis, hospitais, pensões, colégios, bancos, fábricas, oficinas, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes, sorveterias, clubes esportivos e sociais, postos de lavagem e lubrificação, supermercados e outros estabelecimentos semelhantes aos aqui menciOnados.

Portanto, a Emenda n9 I faculta ao Governo do Distrito Federal um aumento de até 100% da taxa de. lixo de que cogita o Senado.
A Emenda n'i' 2 dá um percentual aos imóveis residenciais edificados:
ANEXO I -

!MOVEIS RESIDENCIAIS EDIFICADOS

•

40até
70 até
100 até
200 até
300 até
500 até
700 atê

40_m 2
70m 2
100m 2
200m'
300m'
500m 2
700m'
1.000m 2

Então, Sr. Presidente, a nosso ver há outra questão de ordem: como as
emendas alteram o projeto, a nosso ver a técnica legislativa manda que a votação se inície pelas emendas e depois seja votado o projeto.
Esta é que é a técnica legislativa e, no caso, estamos votando o principal
para depois votarmos os acessórios que alteram o principal. Sr. Presidente, as
emendas alteraram o projeto. Então, deveríamos começar pelas emendas
para depois votarmos o projeto.
Desculpe-me, data venia da decisão de V. Ex' mas nós corrigimos para
limpar, vamos sair do lixo e entrar na casa encerada que precisamos dos 160
empréstimos que estão aí encerados, envernizados, engomados, penteados,
cheirosos, etc. Vamos sair do lixo mas, quero crer que, nem desta vez, conseguiremos sair do lixo, porqUe a mecânica da votação, a meu ver, Sr. Presidente, data venia da decisão de V. Ex', está errada, deveríamos começar pela votação das emendas para depois votarmos o projeto.
Então, com a melhor boa vontade, já que estamos com quarenta e tantos
Senadores aqui presentes na Casa, vamos votar direitinho. V. Ex' poderia alterar a mecânica da votação para liquidarmos a questão.
Assim, esta é a questão de ordem que remeto à alta consideração de V.
Ex~. esta mesma consideração que estã nos mostrando um rumo.
Quero avisar aos ilustres Senadores do PDS que já acharam,_ com a devida consideração e respeito por mim; que meu desejo é tumultuar, que não,
meu desejo é de consertar. Eu-estudo, para isso, sou daqueles que acordam
mais cedo, aqui no Senado, e leio a pauta. Enquanto V. Ex•s estão fazendo
cooper, jogando vôlei e basquete no Clube Unidade de Vizinhança, estou
debruçado sobre os projetes, lendo as pautas.
Sou como Rui, Sr. Presidente, Deus fez os dias curtos para que nós os
dobrássemos, madrugando.
Assim, Sr. Presidente, p6diria a V. Ex• que consertasse esse modo de pro~
ceder e, assim, chegaríamos a um resultado quanto a esta questão do lixo.
Sairnos do lixo para a sala de visitas.
O SR. PRESIDENTEC(Jarbas Passarinho)- O nobre Senador Dirceu
Cardoso pediu a palabra para encaminhar a votação, fê-lo e, em seguida, desdobrou o seu encaminhamento através de uma questã9 de o~dem em que S.
Ex~' levanta a hipótese de que devemos- segundo S. Exf.-_ consertar método, a sistemática de votação. Acontece que tanto ele, como o Presidente da
Casa e todos os Srs. Senadores, somos todos obrigados a cumprir o Regímen~ to. E o Regimento que, há pouco, deu a S. Ex• ganho de causa na questão levantada, é o método que agora é contrário, lastimavelmente a S. Ex•
O art. 336, diz claramente:
.. Art. 336. Na votação, serão obedecidas as seguintes normas:
I - votar-se-á em primeiro lugar o projeto, ressalv3dos os destaques dele requeridos e as emendas;"
As emendas, em regra, modificam o projeto. De maneira que, diante disto, está decidida a questão e passo à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas, em globo, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estão aprovadas, contra o voto do nobre Senador Dirceu Cardoso.

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Varr.os proceder à verificação de votação, requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
Peço aos Srs. Senadores que voterit nos seus respectivos lugares.
Como vota o nobre Líder do Partido Democrático Social?

Coeficiente

Área Edificada
até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
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0,05
0,10
0,15
0,30
0,50
0,70
1,00
1,30

acima de 1.000 m 2 e por 100 m 2 ou fração que exceder ..... , 0,15

O Sr. Murilo Badaró -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do Partido do Movimento_ Democrátiço Brasileiro? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o nobre Líder
do Partido Popular?

O Sr. Evelásio Vieira -

Não. Questão aberta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po·
dem votar.

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
E, o Anexo nl' III, Imóveis não Residenciais edificados, também estabelece um coeficie-nte em que, a pai-tir de 30m 2, os imóveis não residenciais até
1.000 metros quadrados, sofrem uma majoração de 0,20 até I ,40.

•

Sr. Presidente, o lixo, hoje- como todos sabem- é um material que
vem sendo tratado e fornece depois elementos para serem transformados ...
Quero crer, Sr. Presidente, que pela natureza das_ emendas que alteram o
projeto, a mecânica da votação não pOUe ser a que estamos fazendo. Desculpe, data l'enia..
·

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) dem, V. Ex•

Tem a palavra, pela or-

O SR. JOSJ': UNS (Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• me esclarecesse se, depois de uma declaração de
voto que eu, supostamente, ouvi, feita pelo nobre Senador Dirceu Cardoso,
de que votaria contra, pode ser feito o pedido de verificação de quorum?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Escrupulosamente, dentro
do Regimento, não será admitido requerimento de verificação se algum Sena-
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dor já houver usado da palavra para declaração de voto ou se a Presidência já
houver anunciado a matéria seguinte. Acontece que eu interpretei a posição
do nobre Senador Dirceu Cardoso, dizendo contra o seu voto e, imediatamente, pedindo verificação de votação. Se fosse uma declaração de voto, S.
Exf. usaria a palavra por alguns minutos para dizer por que votou contra. Eu
tomei, apenas, um anúncio de votO e não uma declaraÇão de voto, razão pela
qual peço a V. Ex• que passemos à votação.
O Sr.-José Lins -

Estou satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã po·
dem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.}
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Alberto Silva- Almir Pinto- Aloysio ChavesArno Damiani - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Dinarte Mariz
-Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- João Calmon- João Lúcio- Jorge Kalume- José Caixeta- José Fragelli- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Luiz CaVâ.lcante
- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos
Pôrto - Raimundo Parente - Saldanha Derzi - Tarso Outra.
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Cunha Lima Nelson Carneiro.

Dirceu Cardoso - Evelásio Vieira - Hugo Ramos -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "Sim'' 29 Srs. Senadores; .. Não", 5 Srs. Senadores. As emendas estão aprovadas.
Aprovado o,projeto e as emendas, a matéria vai à Comissão de Redação.
São as seguirites as emendas aprovadas
EMENDA N• I-DF
Dê-se ao parágrafo primeil-o do art. 4~?, a seguinte redação:
"Art. 4•
§ }9 O valor da taxa poderá sofrer um acréscimo de até 100%
(cem por cento) quando os imóveis estivérem ocupados por hotéis,
hospitais, pensões, colégios, bancos, fábricas, oficinas, bares, ·restaurantes, cafés, lanchonetes, sorveterias, clubes esportivos e sociais, postos de lavagem e lubrificação, supermercados e outros esta~
belecimentos semelhantes aos aqui mencionados."
EMENDA N• 2-DF
Os Anexos I e III do projeto passam a ter a seguinte redação:
ANEXO I -

IMÓVEIS RESIDENCIAIS EDIFICADOS
Coeficiente

Área Edificada
até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de

40 até
10 até
100 até
200 até
300 até
500 até
700 até

40m'
10m'
100m'
200m'
300m'
500m'
700m2
l.OOOm'

0,05
0,10
0,15
0,30
0,50
0,10
1,00
1,30

acima de 1.000 m 2 e por 100-nl 2 -0u fração
que exceder
ANEXO lil -

0,15

IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS EDIFICADOS

Coeficiente

Área Edificada
até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de

30até
50 até
100até
200 até
300 até
500 até
100 até

acima de I.OOO m 2 e por 100m 2 ou fração
que exceder

30m'
SOm'
100m'
200m 2
300m'
500m'
100m'
1.000 m'

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,18
1,00
1,40

0,20
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EMENDA N• 3 - CCJ
HArt. 911 Esta lei entrará em vigor noventa dias apóS sua
publicação.
Art. 10. Revogam~se as disposições em conttãrio."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- item 4:

•

Discussão, em- turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 182, de 1981 (n' 302(81, na
origem), de 28 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado ~escolha do
Sr. Marcel Dezon Costa Hasslocher, EmbaiXador do Brasil junto à
República Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exer~
cera furição de Embaixador do Brasil junto ao ReinO- de Lesoto.
Item 5:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Consti~
tuição e Justiça sobre à Mensagem nl} 183, de 1981 (n9 306/81, na
origem), de 29 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Dr. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Juiz Togado do Tribu~
nal Regional do Tiabalho da I• Região, para exercer o cargo de Mi~
nistro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da
aposentadoria do _Ministro Hildebrando Bisaglia.

•

Item 6:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Consti~
tuição e Justiça sobre a Mensagem
186, de 1981 (n• 322/81, na
origem), de 17 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Dr. José Néri da Silveira para exercer o cargo de Ministro do Supre~
mo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Leitão de Abreu,

n'

•

As.matérias constantes dos itens 4, 5 e 6 da Ordem do Dia 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 r~speitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna~se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se, nesta oportunidade,' à apreciação do Requerimento n9 280, lido no Expediente, de urgência
para O Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1981.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72,
de 198! (n' 4.884/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre isenção da multa prevista
no art. 8• da Lei n• 4.737, de !5~ de julho de 1965 (Código Eleitoral),
·e estabelece critérios para distribuição dos recursos do Fundo Partidáriõ referentes aos exercícios de 1979 e 1980, e dá outras providênciaS (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Solicito do nobre Senador Nelson Carneiro o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores;
O presente Projeto, definido na ementa em epígrafe, originou-se de Mensagem do Poder Executivo e, na Câmara dos Deputados, com Parecer favorá-vel da sua Comissão de Constituição. e Justiça, foi aprovado sem qualquer
restrição.
-A propOsição, em suma, quer isentar da multa, prev~sta no art. 89 do Có~
digo Eleitoral, aos que "se inscreverem até a data do encerramento do prazo
de alistamento para as eleições de 1982", o que não compromete, junto a
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, as receitas
consignadas no Orçamento da União no exercício de 1981.
O Projeto também define o critério de distribuição dos recursos do mencionado Fundo, a ser seguido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A proposição governamental, como já o disse a Comissão de Constiw
tuição e J ustíça da ou ti-a Casa do Congresso, é constitucional, jurídica e estã
elaborada em- boa técnica legislativa.

•

•

•
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Quanto ao mérito, merece igualmente nosso apoio, pois, além de se mostrar ~ensível à realidade social da presente conjuntura, reafirma uma velha
tradic;:ão do nossO prOcesso eleitoral, -que h:ibitualmente perdoou rilultas com
o- meritório objetivo de estimular o alistamento e o exercício continuado do
dever de voto.
Isto posto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n"' 72,
de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino 'Viana para proferir o parecer da Comissão de Finanças.

•

•

•

•

O SR. BERNARDINO VIANA (Para emitir parecer) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Trata::se âe proposição encaminhada pelo Poder Executivo, tendente a
isentar da multa prevista no art. 89, da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, os
cidadãos que vierem a promover a sua inscrição eleitoral até o encerramento
do prazo fixado de alistamento para o pleito de 1982.
Tal medida visa a ampliar o corpo de eleitores para 1982, facilitando a
milhares de pessoas o alistamento eleitoral, ainda que procedido fora do prazo estabelecido no Código Eleitoral.
Como bem registra a Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem presidencial, tal providência tem sido adotada, no passado, em períodos
que antecedem as eleições.
Assim, de forma idêntica dispuseram as Leis n9s 5.515, de 23 de outubro
de 1968; 5.780, de 5 de junho de 1972 e 6.319, de 2 de janeiro de 1976.
Objetivando compensar a eventual perda de arrecadação em face da
isenção ora prevista; o diploma em questão determina a manutenção das receitas previstas ilo Orçamento da União, destinados ao Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos.
Prevê o texto, no seu art. 39 a distribuição dos valores correspondentes
ao saldo do exercício de 1979 e ao excesso de arrecadação, estimado este em
25 milhões de cruzeiros, aos Diretórios Nacionais dos Partidos, excluindo a
aplicação dosiricisos I e II do ar!. 97, da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971.
Com efeito, a distribuição a ser procedida pelo Tribunal Superior Eleito·
ral deverá basear-se na divisão dos recursos em tantas cotas quantos forem os
membros da Câmara dos Deputados, cabendo aos Partidos Políticos part:ela
proporcional à sua representação na mencionada Câmara.
Evidencia-se, poiS, a intenção de se fortalecer as finanças partidárias,
dentro de um critério justo- e que atenda às necessidades inerentes às suas atiM
vidades.
A inexistência de óbice de ordem jurídico-financeira, a par da inegável
conveniência da medida, levam-nos a opinar pela aprovação do projeto de lei
em exame.
O SR. PRESIDENTE (!'assas Pôrto) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado .
A matéria vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 72, DE 1981
(N• .4.884/81; na Casà de origem)

•
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Dispõe sobre isenção ,da multa prevista no art. 89 da Lei n9 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, estabelece critérios para
distribuição dos recursos do fundo partidário referentes aos exercícios
de 1979 e 1980, e dá outras providências.
O Congresso N aciónal decreta:
Art. 1• A multa prevista no art. 8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965, não se aplicará aos que se inscreverem até a data do encerramento do
prazo de alistamento para as eleições de 1982.
Art. 2~ As receitas consignadas no Orçamento da União no exercício
de 1981, ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos,
de que trata o inciso I do art. 95 da Lei n• 5.682, de21 de julho de 1971, não
sofrerão redução em função do que dispõe a presente lei.
Art. 3• Os recursos do Fundo Especial de Assistência aos Partidos Políticos correspondentes ao saldo de 19_79 e os efetivamente arrecadados em
1980, inclusive as importâncias resultantes do excesso de arrecadação, serão
distribuídos pelos Tribunal Superior Eleitoral aos Diretórios Nacionais dos
Partidos, observado o disposto no § 19 deste artigo.
§ }9 Os recursos meltcibnados no caput deste artigo serão:
I - divididos em tantas cotas quantos forem os membros da Câmara
dos Deputados;

II - distribuídos aos Partidos Políticos, após o seu registro definitivo,
na proporção de sua representação na referida Câmara.
§ 29- Na distribuição dos recursos a que se refere este artigo não se aplicarão os incisos I e II do art. 97 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, salvo
quanto à proporcionalidade da representação dos Partidos na Câmara dos
Deputados.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seM
guinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 186~ de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.301,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em CrS 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida canso·
lidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.302 e 1.303, 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• 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, 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 n9188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, 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 n9 202, de 1980 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão ~e seu Parecer n9 1.347,,
de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Ritide Caldas (MG)
a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.348 e 1.349, 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 nt? 203, de 1980 {apresentado pela Comissão de EcOnomia como conclusão de seu Parecer n9 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, 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• 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, de 1980, das Comissões:
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 36, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer fl'i' 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Munícípal de Pindamonhangaba (SP) a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 274 e 275, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
8
Votação, em turno único, do ProjCto de Resolução n'i' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duZentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição é JUstiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios. favorável.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de-Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
3 J. 756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munic(pios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 18, de
198I},que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta t:" oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constítuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição ~Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de <:Joi~s a c~n
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove mllhoes, Oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça,-pela constitucionalidade e juridicidade.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federa], do

Agosto de

I~l

artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado·Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n<' 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 29-6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n 9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sObre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeiro turnO (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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 Previdência 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 constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade.
20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ~roje
to de Lei do Senado n'i' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
21
Discussão, -em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

•
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(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 260, de 19"81", d-e autoría
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a SessãO de 26
do corrente.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 minutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HELV/D/0 NUNES NA SESSÃO DE /8-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HELVIDIO NUNES (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
É com indisfarçável constrangimento que me vejo na contingência de utilizar o breve tempo que me faculta o Regimento Interno para tecer algumas

•

-.,.Ago!>to de 1981

•

•

•

•

•

considerações sobre o discurso, há pouco pronunciado nesta Casa, pelo representante do Piauí, Seriador Alberto Silva.
E 6 faço, Sr. Presidente, porque penso que procuro agir nesta Casa em
termos de Estado. E quando o Piauí coritinua na sua luta em favor da construção de estradas e o DNER acena com a possibilidade de construção, em
dez anos, de apenas 6_6 quilómetros de estradas; quando o Piauí luta em favor
da construção do seu porto, reivindicação mais do que centenária; quando o
Piauí pensa em obter recursos para o seu programa de eletrificação rural,
para a utilização -da energia gerada pela hidrelétrica de Boa Esperança, jã integrada a outros sistemas de geração de energia; quando o Piauí enfrenta toda
sorte de adversidades e de problemas, em vez de se vir pedir e reclamar do
Governo Federal providências e recursos, vem-se para este plenário, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com brigas de campanário, para saber se a esta altura do desenvolvimento do Piauí convém ou-não convém aos interesses doEstado a venda do Frigorífico do Piauí Sj A, cuja construção foi iniciada ao
tempo do Gbvernador Jacob Manoel Gayoso e Almendra, as obras civis realizadas e seu equipamento adquirido na Administração Petrônio Portella,
tudo isto concluído em caràter definitivo e posto para funcionar na minha
modestíssima administração.
O Sr. Alexandre Costa - Não apoiado!
O SR. HELVIDIO NUNES- Outro ponto de estranheza, Sr. Presidente, é que sem conhecimento de causa, sem conhecimento de detalhes, homens
da respeitabilidade do Líder do PP, Senador Evelâsio Vieira, p-assam a agredir, mais do que o Governo do Estado, passam a agredir o próprio Piauí,
numa demonstração inteiramente desnecessária de solidariedade a um correligionário.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sei que o Senador Bernadino Viana vai
prestar esclarecimentos detalhados do Senado, acerca da indigitada operação
da venda do FRlPlSA.
Homem do interior, matuto do leste do Estado, a minha formação foi
orientada no sentido de adquirir para o Estado, mas outros, talvez mais bem
Formados do que eu - e a coisa parece que se transformou em moda - começaram a vender os bens do Estado, inclusive prédios que eu, com dificuldade, economizando tostões, tentei cOnstruir, Pois que durante os quatro anos
de minha administração não recebi um centavo do Governo Federal, e não fiz
qualquer empréstimo para o Estado do Piauí. Os administradores venderam
estes bens.
E. Sr. Presidente, os prédios que eu construí tinha localização privilegiada, e acho, e entendo que, à época, avaliado o fator localização, só por este
ratar teriam que ser pagos milhões.
Interessante é que os indigitados compradores de hoje -estou inteiramente por Fora dessa transação- são os mesmos construtores do passado ...
Sr. Presidente e Srs Senadores, a mim me repugnam estas coisas.
Não sei se o FRIPISA deve ou nãó ser vendido. É um problema que cabe
inteiramente ao Governo do Estado. O quantum deve ser convenientemente
apurado, pois que não admito, nesta cOrriO em nenhuma transação, que qualquer Estado, especialmente o mais pobre da Federação, o Piauí, possa sofrer
qualquer prejuízo .
Não poderia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste instante, deixar esta
palavra de intranqUilidade- não sei propriamente como expressar o meu repúdio, talvez dizendo da inconformação eu direi tudo- eu não poderia deixar, neste instante, de explicitar a minha inconformação nesta luta inglória de
alguns que só pensam em interesses pessoais, esquecidos de que acima deles
deve estar sempre o interesse maior do Piauí. (Muito bem! Palmas.)
DISC:'RSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESS.W DE /8-8-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A propósito da pretendida venda do Frigorífico do Piauí S. A., que se arrasta desde 1975, ouvimos hoje, na palavra do ilustre Senador Alberto Silva,
críticas contundentes contra a operação e que atingem, frontalmente, o comportamento do eminente Gov:ernador Lucídio Portella, do Piauí, no episódio.
Para dirimir quaisquer dúvidas sobre o assunto, passarei a ler informações
que recebi da diretoria daquele frigorífico, que afastam qualquer censura
sobre a transação:
Do: Frigorífico do Piauí S/A Para: SENADO FEDERAL
TELEX NR. 0184/81
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FRlPlSA

ATT. Senador Bernardino Viana
Processo de venda:
I - O ato inicial do processo de venda provém do inicío do
Governo Dirceu Arcoverde, o qual havendo recebido o FRIPISA
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como maior problema político do Governo anterior e dispondo de
informações sobre justificação total para transferência à iniciativa
privada, teve aquela venda autorizada pela Assembléia Legislativa
do Estado do Piauí através da Lei NR. 3.320. de 4 de abril de 1975.
2 - Havendo o Governador Dirceu Arcoverde determinado
analise diagnóstico da empresa e do mercado, contando com o
apoio do Ministério da Agricultura- por intermédio do DIPOASfF, para repressão ao abate clandestino, e contando ainda com
novo titflar, resolveu esperar os resultados dos trabalhos daquele
profissíõnal antes de pro~eder à alienac~o.
.
3 - Enquanto funciOnou a repressao ao abate clandestmo c
merce de intenso trabalho de saneamento e reorganização a empresa
foi recuperada e a partir de 1976 passou a produzir lucros. M anteve~se
nesta condição ate 1979, quando o refortalecimento do abate. clandestino e a desativação da inspeção federal no que tange à repressão à
moita levaram a empresa a drástica redução de produção e receitas.
· 4 - O seu funcionamento teve sua situação agravada pela reforma geral levada a cabo por imposição do SIF- SlPA- MO,

que lhe determinou um passivo de 17 milhões de cruzeiros, cujo resgate se torna difícil em função de sua pequena produção e reduzida
receita.
E é bom salientar, aqui, que em Timon, cidade que fica defronte à cidade
de Teresína, foi instalado um frigorífico moderníssimo, com a razão social
FRIGOTfL, Frigorífico de Timon Ltda., que inclusive concorreu à venda do
FRlPlSA.
Continuo, Sr. Presidente:
5 - Em face disto e considerando os permanentes reclamos de
vários setores da pecuária sobre a transferência para a iniciativa pri~
vada, o _atual Govemo resolveu fazer uso da autorização de 6 (seis)
anos atrás e transferir o controle acionârio por licitação pública;
para isto determinou as medidas editando o Decreto 4.356, de 6 de
julho de 1981, que autorizou a diretoria para exec,utar a missão específica de tomar as providências pertinentes ao ato.
6 - A Diretoria providenciou:
·
a) completo inventário flsico e financeiro da situação dà empresa,
b) foi elevado, digo, elaborado um balanço intermediário em
30-6-81,
c) todos os trabalhos foram submetidos a urna auditoria geral,
executada por auditores independentes,
d} as contas foram submetidas ao conselho fiscal da empresa,
que as aprovou.
7- A situação e o Valor do patrirnônio líquido da empresa, determinado ao final dos trabalhos, acima ficaram desta forma constituídos_:
Cr$
Patrimônio líquido ....................... 71.036.516,84
Capital subscrito ... _.....•........... _.. _ 54.960.628,92
(-) Capital a realizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !.365,0Q
Reservas de capital ........................ 21.561.670,80
Reservas de lucros ................... -......... · · · · · Lucros ou prejuízos acumulados ..........•. 5.484.417,88
Se vê portanto que o valor patrimonial da ação supera em cerca
de 30 por cento o seu valor nominal.
g - O capital subscrito e integra1izado é de42.118.529 ações
ordinárias nominativas e 12.842.099 ações preferenciais, que somam
o total de 54.960.628 ações ao valor nominal de Cr$ 1,00 cada.
-Destas o Estado do Piauí possuí 39.951.973 ações ordinárias
nominativas, que ao valor patrimonial de Crl/,29253 totalizam Cri
51.639.124,00.
9- A oferta pública de venda foi elaborada enunciando os valores acima e publicada, durante os dia:; 30·7 a 5-8·81, no Diário
Oficial e órgãos da imprensa local, determinando a data de abertura
das propostas, dia 12-8-81 às 10:00 horas na sede da empresa em Teresina.
10- Apresentaram-se 4 (quatro) proponentes, sendo que um
deles teve sua proposta recusada por atraso na entrega (l0:23h).
As propostas que participaram foram:
Proponente
Valor
MAPlL- Produtos Alimentícios SfA
Cr$ 51.639.124,00
FRIGOTIL- Frigorífico de Timon Ltda. Cr$ 55.000.000,00
Grupo Lourival Sales Parente ......... Cr$ 57.000.000,00
II - A fase atual é de apreciação das referidas propostas e envio ao Sr. Governador para definição de escolha e bases de contratos.
Atenciosamente. - Haroldo Borges.
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Essa, meus Srs., é a situação em que se encontra a concorrência pública
para a venda do Frigorffico do Piauí S.A. E este telex ficarâ arquivado nos
Anais do Senado Federal, para quem se interessar pelo caso.

Agosto de 1981

Sobre as demais afirmações do Senador Alberto, o povo do Piauí que as
julgue.
.
·Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

.-

•

•

•

..

..

•
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•

MESA
Presidente
J arbas Passarinho

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

1'<'~ Vice-Presidente
Passos Pôrto

Líder
Marcos Freire ·

Gilvan Rocha
19-Secretário
Cunha Lima

Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lâzaro Barboza
Evandro Carreira

29-Secretário
Jorge KalU:me
39-Secretário
Itamar Franco

•

49-Secretário
Jutahy Magalhães

Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141- Ramais 3490 e 3491
COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
{7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente~

Leite Chaves
Vice-Pres:idente: Martins Filho

COMISSÃO DE CONSTETUIÇÃO E JUSTIÇA (IS membros)

].

2.

3.
4.

•

Suplentes

PDS
Benedito C anclll.s
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

Dinarte Mariz.
2. LouriYal Baptista
3. Josê Caixeta

COMPOSIÇÃO
Presidente7 José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Titulares

Suplentes
PDS
L Benedito Canelas
2. J cão Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

L Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. LenoirYargas
4. Murilo Badaró
5. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moac~'r D::tlla
!1. Raimundo Parente

PMDB
1. Franco Montoro
2. Lâzaro Barbo:.m
3. Humberto Lucena

PP
].

Mendes Canale

2. Marcos rreire

].

EYelâsio Vieira

Assistente: Sérgio da f onseca Braga - RirTiif 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- A nexo das Comissões - Ramal 3378

•

Presidente: Alberto SilYa
V ice-Presidente: Josê Lins
Titulares

Suplentes

PDS
I. José Uns
2. Eunice Michiles

3. Gabriel Hermes

I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. AloysioChaYes

4. Benedito Canel<ts

I. Evandro Carreira

PMDB
1. Marcos Freire

PP
l. Mendes Canale

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões; Quartas-feiras, âs 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 4315
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(DF)
( l 1 membros)

I. Alberto Silva

•

As~istc.nle:

Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local· Sala da Comissão, na Ala _Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3024.

Bernardino Viana
José Lins
Arno Dami::tni
Milton Cabral
Luiz Cavalcante
Josê Caixeta

I. Roberto Saturnino

2. Pedro Simon

I. Lomanto Júnior

2. Gabriel Hermes

3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
l. Marcos Freíre
2. Teotônio Vilela

3. José Richa

L Affonso C amargo

2. Alberto Silva
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- A nexo das Comissões - Ramal 3256

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
I. Lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalla
4. José Caixe.ta
5. Martins Filho
6. MurHo Badaró
I. Lázaro B::trboza
2. Mauro Bencvides
3. Adalberto Sena

2. Mauro BeneYides
PP
L Mendes Canale

Suplentes

PDS
I.
2.
3.
4.
S.
ó.

l. JoséFragelli

2. Jose fragclli

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- {CAR)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

PP

4. Leite Chaves
S. Orestes Quêrcia
J. Tancredo Neves

PMDB
]. Agenor Maria

Leite ChaYes
2. Josê Rich:.t

CO!\HSSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(lI membros)

{CCJ)

COMPOSIÇÃO

3. Nelson Carneiro
].

Vice-Líderes
Aderbal Jurema
Aloysto Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Uns
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

Presidente: A loysio Chaves
]Y.Vice-Presidente: Nelson Carneiro
2~-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

1. Paulo Brossard

Titulares

Líder
Nilo Coelho

Líder
Evelásio Vieira

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Edifício Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 211-4141- Ramais 3487,3488 e 3489
AJ SERVIÇO DE COMISSOES PtR!\fANENTES

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS.

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

SUBSECRETARIA DE CbMlSSOES

Vfce-Líderes
Affonso Camargo
Jo:;t: Fragelli
Gastão Mü!ler
Mendes Canale ·
Saldanha Derzi

PMDB

2~-Vice-Presidente

..
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I. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Suplentes
PDS
l. Luiz Cavalcante
2c Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Lir.s

PMDB
I. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller
Titulares
L Aderbal Jurcma
2. João Calmon
3. Eunice Micbiles
4. Tarso Outra
5. Josê Samey

Adalberto Sena
2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

PP
1. Affonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às !0:00 horas
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre CoMa
- Anexo das Comissões - Ramal 3168

Suplentes
PDS
I. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
L Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
l. Gastão MUller

I. Evelãsio Vieira

Assistente: Sérgio da fonseca Braga- Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às to;OO horas
Local; Sala da Comissão, na Ata Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3546
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COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

(CF)

COMISSÃO DE MUNICIPIOS ( 17 membros)

2. LomantoJúnior
3. Amaral Furlan
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amaral Peixoto
Martins Filho
Tarso Outra
Gabriel Hermes
Bernardino Viana
Almir Pinto

I. Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotônio Vilela
4. Franco Montoro

Suplentes
PÕS
1. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Yuolo
5. José Lins

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

PP
I. Tancredo Neves2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

I. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presldente: Agenor Maria
Titulares
I. AlmirPinto
2. Lomanto J únlor
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vice'nte Vuolo

I. José Richa
2. Orestes Quérda
). Evandro Carreira
4. Lázaro Bar.boza
5. Agenor Maria

l. Gastão M(l]Jer
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

Suplentes
PDS
I, Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badaró
5. José Caixeta

COMISSÃO DE SAÜDE- (CS)
17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: J aison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

PMDB
I. Marcos Freire
2. JD,js'on Barreto
3. Humberto Lucena

3. JoséGuiomard
4. Lourival Baptista

PP
t. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Da!la
Eunice Michiles
Gabriel Hermes

I. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3, Jaison Barreto

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro
PP
I. Luiz Fernando Freire

I. Josê Fragellí

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

Assistente: Le:da Ferreira da Rocha- Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Titulares
I. JoãoCalmon
2. M urilo Badaró
3. Aderbal Jurema

I. Henrique Santillo
2. Teotônio Vilela

I. A ffonso Camargo

PMDB
l. Roberto SaturniM

Anexo das Comissões -

DinarteMariz
Luiz Cavalcante
José Guiomard
Murilo Badaró

Ramal 3496

Ramal 3652

•

2. Agenor Maria

I. Saldanha Derzi

PP
I. Mendes Canale

I. José Fragelli

Assistente: Fâtima Abrahão de Araújo - Ramal 326_6
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala SenadOr Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3.121

PP
I. Gastão Müller

Assistente: M arcelíno dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às \I :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s·cnador Alexandre Costa
- A nexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

Presidente: Luiz Viana
]9-Vice-Presidente: Paulo Brossard
2?-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I.
2.
3.
4,

5.
6.
7.
8.

Luiz Viana
Tarso Outra
Lom<Jnto Júnior
Amaral Peixoto
JoàoCalmon
Aloysio Chaves
José Sarney
Lourival Baptista

l.
2.
3.
· 4.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Màur'O·aerievides
5. Marcos Freire

Suplentes
PDS
1. Aderbal Jure ma
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

Suplentes

PDS
I.
2,
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baprista
Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
L Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. R~b~.r!o Saturnino ,

•

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE)
(IS membros)

Titulares

•

PMDB
L Orestes Quércia

I. Mauro Benevides

I. Adalberto Sena

PP
I. Alberto Silva

'.ocal: Sala·· da cõm'isSãó;· lia Ala .Seitádõr AleX.ã.Ddre' Côsi.a.
-

I.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
I, Dinarte Matiz
2. Gabrid Hermes
3. Martins Filho

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

Suplentes
PDS
l. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

Titulares

PMDB
I. EvandroCarreira

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela

Milton Cabral
Luiz Cavalcante
José Lins
Almir Pinto

PP
I. Gastão Müller

J. Saldanha Derzi

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4,

PMDB
'1. A~alberto Sena

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(5 membros)

Presidente:· Adalberto Sena
Vice-Presidcnte: Murílo Badar6

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Titulares

•

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
I. Arno Damíani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damiani

1. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto

! . Henrique Santillo
2. Jaison Barreto

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3122

Presidente: Raimundo Parente
Více-Presidente: Humberto Lucena

I.
2.
3,
4.
5.

I. Saldanha Derzi

Assistente: Lei!a Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quarta~·feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da ComissãO. na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

•

PP
l. Luiz Fernando Freire

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes

1. Raimundo Parente

(CM)
2. Tancrcdo Neves

COMPOSIÇÃO

Titulares-

Agostodt• 1981

1. Helvldio Nunes
2. Bernardino Viana
3. JoséGuiomard

PMDB
1. Lázaro Barboza

l. Gastão M üller

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
J.l :9()_ horas.
, • '.. • . . . .
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

.~-~~niões: ,Quar~a.s-f~iras1 .?~

•
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8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211.3407
Assistentes: Helena fsnard Accauhy- 2ll-3510
Mauro Lopes de Sâ - 211-3509
Clayton Zanlorenci- 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 21 t-3503
Maria de Lourdes Sampaio - 211-3503

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1. Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇ:ÃO
PP
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

1. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE

PDS

t. Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira

Ramal 3498

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

I. Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

3. Aloysio Chaves
4. Milt~n Cabral

20 3743

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
'Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-

Anexo das Comissões -

Ramal 3130

INQUeRITO
Chefe: Clc:ide Maria Barbosa Ferreira Cruz:- Ramal 35tl
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 3512
Eiizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508

•
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISS0ES PERMANENTES PARA O BIENIO 198!(1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Horas

Comissões

10:00

CAR

LOCAL I>A REUNIÃO

ASSISTENTE

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Horas

Comissões

GUILHERME

10:00

CEC

SêRGIO

10:00

CF

Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Aia
Senador Nilo Coelho

09:00

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

•

CCJ

Senador Alexandre Costa
Ramal4315

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama!3652

11:00

CRE

11:00

CSN

10:00

Senador Nilo Coelho

GUILHERME

Sala da Comissão, na Ala

Senador Alexandre Costa

LEDA

Ramal3020

Senador Nilo Coelho
Rama13254

Senador Alexandre Costa

PAULO
ROBERTO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3!21

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÁUDIO

1!:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3!22

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3!30

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3!21

FÁTIMA

LEDA

GONÇALVES

LEI LA

MARCELINO

Ramal 3020

CSPC

11:00
FRANCISCO

Sala da Comissão, na Ala

•

cs

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala

11:00

S!lRGIO

Comissões

Sala da Comissão, na Ala
09:30

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

Ramal4323

10:00

QUARTA-FEIRA
Horas

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala

Ramal3378

LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO

LUIZ
CLÁUDIO
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BRASIL! A- 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• 42, DE 1981
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.854, de 10 de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, ao
domínio direto de áreas situadas no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, necessárias à ampliação da Base,
Aérea e à implantação do Aeroporto de Guarulhos''.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.854, de 10 de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a renúncia,
pela União, ao domínio direto de ãreas situadas no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, necessárias à ampliação da
Base Aérea e à implantação do Aeroporto de Guarulhos".
Senado Federal, 20 de agosto de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente .
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente' do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1981
Aprova o texto do Protocolo que modifica o Convênio sobre Danos Causados a Terceiros, na Superficie, por Aeronaves Estrangeiras, assinado durante a Conferência Internacional de Direito Aéreo, realizada em l\1ontreal, Cana-

dá, de 6 a 23 de setembro de 1978.

•

..

Art. I• É aprovado o texto do Protocolo que modifica o Convênio sobre Danos Causados a Terceiros, na Superfície,
por Aeronaves Estrangeiras, assinado durante a Conferência Internacional de Direito Aéreo, realizada em Montreal, Canadá,
de 6 a 23 de setembro de 1978.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de agosto de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente.

PROTOCOLO
Que modifica o Convênio sobre danos causados a terceiros na superfície por aeronaves estrangeiras, assinado em Roma em 7 de outubro de 1952.

OS GOVERNOS SIGNATÁRIOS,
Considerando que ê desejãvel modificar o Convênio sobre danos causados a terceiros na superfície por aeronaves estrangeiras, assinado em Roma,
em 7 de outubro de 1952, convêm no seguinte:

Artigo II
Ao Artigo 2 do Convênio se acrescentará o seguinte, como novo

parã~

grafo 4:
..4. Se a aeronave está inscrita como propriedade de um Estado, a responsabilidade recai sobre a pessoa à qual, de conformidade
com as leis de tal Estado, se tenha confiado a exploração da aeronave."

Artigo III
O Artigo II do Convênio será suprimido e substituído pelo seguinte:

"Artigo ll

•

CAPITULO I
Modificações ao Convênio
Artigo I
O Convênio, que as disposições do presente Capítulo modificam, ê o
Convênio sobre danos causados a terceiros na superfície por aeronaves estrangeiras, assinado em Roma, em 7 de outubro de 1952.

I. Sem prejuízo do disposto no Artigo 12, a quantia da inde~
nização pelos danos reparáveis segundo o Artigo 1, a cargo do con~
junto de pessoas responsáveis, de acordo com o presente Convênio,
não excederá por aeronave e acidente a:
a) 300.000 Direitos Especiais de Saque, para as aeronaves, cujo
peso não exceda a 2.000 quilogramas;
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h) 300.000 Direitos-Especiais de Saque mais 175 Direitos Especiais de Saque por quilograma que passe dos 2.000 quilogramas
para aeronaves que pesem mais de 2.000 e não excedam a 6.000 qui-

Artigo V
No texto em espanhol, não hã mudança no título do Capítulo UI.

logramss;
c) 1.000.000

Artigo VI
No Artigo 15 do Convênioa) o parágrafo 1 será suprimido e substituído pelo seguinte:
"I. Os Estados contratantes podem exigir que o operador de
uma aeronave, prevista no parágrafo 1 do Artigo 23, esteja coberto
por um seguro ou outra garantia com respeito à sua responsabilidade pelos danos reparáveis segundo o Artigo 1, causados em território dos referidos Estados, até os limites correspondentes segundo
o Artigo 11. O operador deverá provar a existência de tais garantias,
se o Estado sobrevoado o solicitar."
b) Os parágrafos 2, 3, 4, 5 e 6 serão suprimidos.
c) O parágrafo 7 serâ numerado como parágrafo 2 e dirá o seguinte:
"2. Um Estado contratante sobrevoado pode, a qualquer momento, pedir a celebração de consultas com o Estado de matrícula,
com o Estado do operador ou c~m qualquer outro Estado contratante em que se constituiu a garantia, se estima que o segurador ou
Otitra- pessoa que tenha prestado a garantia não tem solvência para
cumprir as obrigações impostas por este Convênio."

de Direitos Especiais de Saque mais 62.5 Direitos
Especiais de Saque por quilograma que passe de 6.000, para aeronaves que pesem mais de 6.000 e não ultrapassem 30.000 quilogramas;
d) 2.500.000 Díreitos ESpeciaiS dC Saqu·e, mais 65 Direitos Especiai~ de Saque por quilograma que passe de 30.000, para aeronaves que pesem mais de 30.000 quilogramas.
2. A indenização no caso de morte ou lesões não ultrapassará
125.000 Direitos Especiais de Saque por pessoa falecida ou acidentada.
3. "Peso" significa o peso máximo autorizado para decolagem pelo certificado de aeronavegabilidade, excluindo-s,S! o efeito do
gás ascensional, quando utilizado.
4. As somas expressas em Direitos Especiais de Saque, mencionadas nos parágrafos I e 2 deste Artigo, se referem ao Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A
conversão da soma em rnoedas nacionais, no caso de açõesjudiciais,
se fará de acordo com o valor das moedas em Direitos Especiais de
Saque na data da sentença. O valor, em Direitos Especiais de Saque,
da moeda nacional de um Estado contratante que seja membro do
Fundo Monetário Internacional, será calculado de conformidade
com o método de valorização aplic~do pelo Fundo Monetário Internacional para suas operações e transações que estejam em vigor
na data da sentença. O valor, em Direitos Especiais de Saque, da
moeda nacional de um Estado contratante que não seja membro do
FMI. será calculado da maneira que o referido Estado contratante
determine.
Contudo, os Estados que não sejam membros do Fundo Monetário Internacional e cuja legislação não permita aplicar as disposições dos parágrafos I e 2 deste Artigo e deste parágrafo, poderão
declarar, no momento da ratificilção ou da adesão, ou posteriormente, que o limite de reSpO·n-Sibilidade previsto no presente Convênio, nos procedimentos judiciais observados em seu território, se fixará como a seguir:
a) 4,500.000 unidades monetárias para as aeronaves mencionadas no inciso (a) do parágrafo I deste Artigo;
h) 4.500.000 unidades monetárias, mais 2.625 unidades monetárias por quilograma para as aeronaves mencionadas no inciso (b)
do parágrafo t deste Artigo;
c) 15.000.000 de unidades monetárias, mais 937,5 unidades
monetárias por quilograma para as aeronaves mencionadas no inciso (c) do parágrafo 1 deste Artigo;
d) 37.500.000 unidades monetárias, mais 975 unidades monetárias por quilograma para as aeronaves mencionadas no inciso (d)
do parágrafo 1 deste Artigo;
e) 1.875.000 unidades monetárias em caso de morte ou lesões
mencionadas no parágrafo 2 deste Artigo.
A unidade monetária mencionada neste parágrafo consiste em
sessenta e cinco e meio miligramas de ouro de lei de novecentos milésimos. Esta soma poderá coriVerter-se em moeda nacional em cifras redondas. A conversão desta soma em moeda nacional se e:fetuará de acordo com a lei do Estado interessado."
Artigo IV
) Artigo 14 do Convênio será suprimido e substituído pelo seguinte:
"Arti~o 14
Se a importância das inderiizações fixadas exceder o limite da
responsabilidade aplicada segundo as disposições deste Convênio,
as seguintes regras serão observadas, tendo em conta o previsto no
parágrafo 2 do Artigo 11:
a) se as indenizações se referem somente ao caso de morte ou
lesões, ou somente a danos aos bens, serão tais indenizações reduzidas em proporção a seus valores respectivos;

b) se as indenizações se referem tanto a morte ou lesões quanto
a danos aos bens, a quantidade a jistribuir se rateará preferentemente entre as indenizações por morte e lesões. O remanescente da
quantia total a distribuir, se existe, será rateado entre as índenizações relativas a danos aos bens."

d)

•

O parágrafo 8 será numerado como parágrafo 3.

e) O parágrafo 9 será suprimido.

Artigo VII
No Artigo 16 do Convênio -

•

a) A mudança que se faz no parágrafo 1, no texto em inglês, não altera o texto em espanhol.
b) A alínea (a) do parágrafo 1 será suprimida e substituída pelo seguinte:-

"a) que o dano tenha ocorrido depois da garantia ter deixado
de estar em vigor. Contudo, se a garantia expirar durante um vôo,
subsistirá até a primeira aterrissagem incluída no plano de vôo, mas
sem exceder a 24 horas."

•

c) A alínea (b) do parágrafo 1 será suprimida e substituída pelo se-

guinte:"b) que o dano tenha ocorrido fora dos limites territoriais previstos na garantia, salvo se o vôo fora de tais limites se deva a força
maior, assistência justificada pelas circunstâncias ou um defeito de
pilotagem, de condução ou navegação."
dj Os parágrafos 2 e 3 serão suprimidos.
e) O parágrafo 4 serâ numerado como parágrafo 2, as palavras "do

seguro ou garantia" serão suprimidas e substituídas por ' 4 da garantia".
fj O parágrafo 5 será numerado de novo como parágrafo 3 e as palavras .. aplicável ao contrato de seguro ou de garantia" serão suprimidas e
substitutídas por "aplicável à garantia"; no subparágrafo (a) desse parágrafo
suprimem-se as palavras "o seguro ou garantia'' e são substituídas por "a garantia".
g) Os parágrafos 6 e 7 serão numerados como parágrafos 4 e 5, respectivamente.

•

Artigo VIl/
No Artigo 17 do Convênioa) O parágrafo 1 será suprimido e substituído pelo seguinte:

''l. A garantia, prestada na forma prevista no Artigo 15, será
destinada especial e preferentemente ao pagamento das indenizações em virtude das disposições do presente Convênio."
b) A modificação no parágrafo 2 nos textos em francês e em inglês
não altera o texto em espanhol.
c) O parágrafo 3 será suprimido e substituído pelo seguinte:
.. 3. Tão logo se notifique ao operador uma demanda de indenização, este tomará as medidas necessârias para manter uma garantia por uma soma equivalente:
a) à importância da garantia requerida no parágrafo 2 deste
Artigo, e
b) à importância da reclamação, sem que se exceda o limite de
responsabilidade aplicável.
A mencionada sorna será mantida até que a demanda de indenização seja resolvida."

..

•
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Artigo IX

•

seguin~

Se no prazo de seis meses, contados da data do acontecimento
que originou o dano, não se tiver proposto ação judicial ou não se
tiver apresentado reclamação ao operador, o demandante terão direito de ser inden_izadQ_çom encargo da quantidade que não tenha
sido distribuída depois de satisfeitas as demandas em que se tenha
observado tal requisito."

Artigo X

Artigo XVI
O Artigo 29 do Convênio será suprimido.
Artigo XVII
No Artigo 30 do Convênio serão suprimidos os dois últimos parágrafos e substituídos pelos seguintes:
Estado contratante, qualquer Estado com respeito ao qual
o presente Convênio esteja em vigor."
" - Estado do operador, todo Estado contratante, distinto da
matrícula, em cujo território o operador tenha o seu escritório principal ou, se não o tiver, a sua residência permanente."
H-

No Artigo 20 do Convênio a) No parágrafo 4, suprinlem-se as palavras .. ou de qualquer de
seus territórios, Estados ou províncias", substituindo-as por "·ou de qualquer
de suas subdivisões políticas, taiS como Estados, Repúblicas territórios ou
províncias".
b) No parágrafo 9, as alíneas serão designadas como (a), (b) e (c),
respectivamente: na terceira linha da alínea (b) deste Artigo depois das palavras ""ações propostas" acrescenta-se "no Estado em que ocorreram os danos".
c) O parãgrafo II serã suprimido e substituído pelo seguinte:

Artigo XVITI
Os Artigos 36 e 37 do Convênio serão suprimidos. No Artigo 38,
que será numerado como Artigo 36, serão suprimidas as palavras "ou qualquer declaração ou notificação feita em relação com o previsto nos Artigos 36
e 37"; o Artigo 39 serâ numerado de novo como Artigo 37.

"11. As indenizações acordadas numa sentença poderão ser
acrescidas de juros, de conformidade com a lei do tribunal que trate
do assunto."

CAPITULO II
Cláusulas Finais

d) No parágrafo 12 suprimem-se as palavras ucinco anos",
substituindo-as por '~dois anos".

Artigo XI
No Artigo 21 do Convênio serão incluídas no texto em espanhol somente as palavras "o direito de interpor", na quinta linha do parãgrafo 2, depois de ~·mais em todo caso."

Artigo Xll

•

No Artigo 23 do Convênio ó parâgrafo 1 serâ suprimido e substituído pelo seguinte: '~1.

O presente Convênio se aplica aos danos definidos no Artigo I, causados no território de um Estado cçmtratante por uma aeronave matriculada em outro Estado contratante ou por uma aeronave, qualquer que seja sua matrícula, cujo operador mantenha o
seu escritório principal ou, se não o tiver, a sua residência permanente em outro Estado contratante."

Artigo XIII

Artigo XIX
Para as Partes deste Protocolo, o Convênio e o Protocolo serão considerados e interpretados como um só documento, que será designado com o
nome de Convênio de Roma de 1952, modificado em Montreal em 1978.

Artigo XX
Até a data em que entre em vigor, de acordo com o previsto no Artigo XXII, o presente Protocolo ficará aberto à assinatura de todos os Estados.

Artigo XXI
I. O presente Protocolo será submetido à ratificação dos Estados
signatários.
2. A ratifiCação do presente Protocolo por um Estado que não
faça parte do Convênio implicará a adesão ao Convênio modificado por este
Protocolo.
3. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Organi~
zação de A viação Civil Internacional.

O Artigo 26 do Convênio serã suprimido e substituído pelo seguin-

Artigo XXII

te:

•

"Artigo 26
O presente Convênio não se aplica a danos causados por aero~
naves utilizadas em serviços tnilitares, de alfândega ou de polícia."
Artigo XIV
Inclui-se no Convênio depois do Artigo 26, o seguinte:

"Artigo 27
O presente ConvêniO não se aplica aos danoS nucleares."

1. Tão logo cinco Estados signatários depositem seus instrumentos de ratificação do presente Protocolo, este entrará em vigor entre eles no
nonagésimo dia do depósito do quinto instrumento de ratificação. P_ara cada
um dos Estados que deposite seu instrumento de ratificação depois dessa data, entrará em vigor no nonagésimo dia do depósito de tal instrumento.
2. Tão logo entre em vigor o presente Protocolo, serâ registrado
nas Nações Unidas pelo Secretário-Geral da Organização de Aviação Civil Internacional.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho
Presidente, promulgo a seguinte
'
RESOLUÇÃO N' 92, DE 1981
Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1978.

•
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Os Artigos 27 e 28_ do Convênio serão numerados como Artigos 28 e
29, respectivamente.

"Artigo 19

•
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Artigo XV

O Artigo 19 do Convênio serã suprimido e substituído pelo
te:

•
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Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1978, na
forma do Parecer Prévio aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão de 4 de setembro de 1979 .
Senado Federal, 20 de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.
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SUMÁRIO
1 -ATA DA 130• SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE 1981
1.1 -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara Ii• 73/81 (n• 678/79, na Casa de origem),
que dispõe sobre i exigência de certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina ApHCadi-à Educaçao Física para o exercício das
funções de Médico Assistente de Educação Física e Desportos, nos estabelecimentos que especifica.
-Projeto de Lei da Câmara n• 74/81 (n• 1.563/79, na Casa de origem), que altera a redação da Lei n• 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de Geógrafo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 75/81 (n• 638/79, na Casa de origem),
que altera a redação do art. 210 da Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.
-Projeto de Lei da Câmara n• 76/81 (n'4.261/81, na Casa de origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as SecasDNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do fnterior, a doar o imóvel
que menciona, situado no Município" de PenteCOSie~ no Estado do Ceará.
-Projeto de Lei da Câmara n• 77j81 (n• 742/79, na Casa de origem),
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras providências.
1.2.2 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n• 88/80; Mensagens n•s 137/81;
140/81; e 147/Sl.

1.2.3 - Expediente recebido
Lista n• 4, de 1981.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do escritor Eduardo
Portela na Academia Brasileira de Letras.
SENADOR PAULO BROSSARD. Como Líder- Crise da Previdência Socíal.
SENADOR JOSE LINS, Como Líder- Comentãrios às colocações
feitas pelo orador que o precedeu na tribuna, a respeito da situação da
Previdência Social no País.
SENADOR ALBERTO SILVA -Como Líder- Posição de S. Ex•
com respeito à importância de parte de empréstimo, solicitado pelo Governo do Estado do Piauí, a ser aplicado na conclusão de estádio de futebol naquele Estado.
SENADOR LUIZ FERNANDO FREIRE- Desligamento de S. Ex•
dos quadros políticos do Partido Popular.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Consideraçõs sobre o discurso
do orador que o antecedeu na tribuna.
1.2.5 -

Comunicação da Presidência

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 -horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.6 -

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n"' 221/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n9 4.266, de 3 de outubro
de 1963, que instituiu o salário-família do trabalhador.
1.2.7- Comunicação
-Do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, de desligamento do Partido
Popular.
I .3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n9 186j80, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentoS e quarenta cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de "quorum", após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
- Projeto de Resolução n9 187/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões,

quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 188/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões,
cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o
mon_tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 202/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quaren·ta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 203/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, ceiilto e cinqUenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n~' 206/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de- Resolução n9 36/8-1, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ••quorum".
-Projeto de Resolução n~' 4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o mon~
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cri 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução nY 6/81, que autoriza a Prefeitura M micipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (<ois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruLeiros e
vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813,300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de "quorum".
-Requerimento n" 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portela na Academia Brasileira de Letras. _votação adiada por falta de ''quorum".
-Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exéi-cito, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 179 aniversãrio da Revolução de Março de 1964. Votação adiada
por falta de "quorum".
- Requerimento n" 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado n~' 240/80, do Senador Franco Montoro, que estabelece
a p_articip~ção de representantes_ dos _empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de "qrorum".
Projeto de Lei do Senado n'! 357j79, do Senador Orestes Quércia, que
dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveíros e empregado~ em cemitérios. (Apreciação preliminar dajuridicidade.) Votação
adiada por falta de quorum.

.-
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- 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). Votatão adiada por falta de Hquorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salário, (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestos Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votatão adiada por falta
de ••quorum".
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhõ6s, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de .. quorum" para votação do Requerimento n"' 260/81, de adiamen~
to da discussão.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR JAISON BARRETO- Crise na Previdência Social.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Reivindicações da Associação
de Moradores e Amigos da Praça Saenz Peiia e Arredores - AMOA~
PRA, da cidade do Rio de Janeiro.
SENADOR FRANCO MONTORO- Sugestões da Associação dos
Mutuários do Sistema Financeiro da Habitação- MUTUA, com vista a
reformulação dos critérios atualmente adotados pela política habitado~
nal.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Recursos para custeio da
produção de alimentos considerados bâsicos, no Estado do Amazonas.
SENADOR MENDES CANALE- Participação dos grandes produtores nos financiamentos de custeio agrícola do Banco do Brasil.
1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 131• SESSÃO, EM 20 de AGOSTO DE 1981
2.1 -ABERTURA
2.2 - EXPEDIENTE
2.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF. (Redação final); e Projeto
de Decreto Legislativo n• 28/80. (Redação final).
2.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 222/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson CarneirO,- que introduz alteração na Lei Orgânica da Previdência
Social, (Lei n• 3.807, de T6 de agosto de 1960).

Requerimento
281/81, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9
204/81, que isenta de multa os eleitores faltosos, e clã outras providências.
2.3 - ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 333, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do § 39 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de l9de
maio de 1943. Aprovada. Â Câmara dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Resolução n9 47, de 1981, que suspende a execução do art. 204 da Lei n9 921, de 26 de dezembro de 1977, que
dispõe sobre o Código Tributário do Município de Igarapava, Estado de
São Paulo, bem como da tabela 1, anexa à referida lei. Aprovada. Ã promulgação.
-Projeto de Lei do Senado n• 198, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da profissão de detetive particular. Discussão adiada para a sessão de 17-9~81, nos termos do Requerimento n9
282, d{1981, após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro.
-Projeto de Lei do Senado n• 371, de 1979, do Senador Humberto
Lucena, que regula o pagamento do laudêmio incidente nas transmissões
financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação. Rejeitado o substituti~
vo da Comissão de Finanças e o projeto. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1981, do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das embalagens de
cigarro e demais derivados do fumo inscrição de advertência, e dâ outras
providências. Discussão encerrada, voltando às comissões competentes em
vltlude de recebimento de emenda, após usar da palavra o Sr. Affonso C a~
margo.
2.2.3 -

-

N9

2.4 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Memorial da Associação dos
Eletricitârios aposentados do Estado de São Paulo, sobre a situação em
que se encontra a classe.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
SÃO. ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na sessão de 19-8~81.
4.- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
- Ata da reunião da Comissão Diretora.
5 - ATA DE COMISSÃO
6 - MESA DIRETORA
7- LíDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 130~ SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E ALMIR PINTO
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHA.M-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa - Luiz Fernando Freire-- José Sarney - Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides
- Agenor Maria - Dinade Mariz- Aderbal Jurema - Nilo Coelho João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Dirceu Cardo_so_- João Ca.lmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Henrique Sáhtillo- Lázaro Barboza- J osê Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Carriãrgo __:_ JOsê Richa- Evelásio Vieira- Arno
. Damiarii - Paulo Brossard - Pedro Simon

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo núritero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19~Secretãrio procederã à leitura do Expediente.

_É _lüjo_ t2_ seguf'!_{l}

EXPEDIENTE
OFlCIOS
Do Sr. ]'~~Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 73, De 1981
(N' 678/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre a exigência de certificado de conclusão de curso de
especialização em Medicina Aplicada à Educação Física para o
exercício das funções de Médico Assistente de Educação Física e Des-portos, nos estabelecimentos que especifica •
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' Exigir-se-ã, como condição indispensável ao exerciClO das
funções de Médico Assistente de Educação Física e Desportos, nos ~tabeleci-
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mentos de ensino de l9 e 29 graus e superior, públicos e.privados, e nas associações desportivas. certificado de conclusão de curso de especialização em
Medicina Aplicada à Educação Física.
Parágrafo único. Aos médicos não habilitados na forma da lei, que es~
tiverem no exercício das funções hã mais de 4 (quatro) anos, facultar-se-ã re~
gistro definitivo no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura,
desde que aprovados em exame de suficiência a ser realizado dentro de l (um)
ano, a contar da publicação desta lei.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 39 -Esta lei entrará em vigor na data de sua pu.blicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura,
de Saúde e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 74, DE I98I
(No 1.563/79, na Casa de origem)
Altera a redação da Lei n9 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de Geógrafo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' A Lei n' 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de Geógrafo, passa a vigorar com seu art. 29 acrescido dos seguintes dispositivos:

•

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 75, DE 1981
(N• 638/79, na Casa de origem)
-

Altera a redação do art. 210 da Lei n'i' 5.869, de janeiro de 1973
Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 210 da Lei n' 5.869, de li de janeiro de !973, com as alterações introduzidas pela Lei n9 5.925, de 19 de outubro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 210. A carta rogatória obedecerá, quanto à admissibilidade e modo de cumprimento, ao disposto em convenção internacional.
Parãgrafo único. Não havendo convenção, a carta rogatória,
depois de traduzida para o idioma do país em que hã de ser cumprida, será diretamente encaminhada pelo juiz da causa ao Ministério
das Relações Exteriores, que a remeterá ao se·u destino, por via diplomâtica, no prazo máximo de 30 {trinta) dias, contados da data
do recebimento."

•

Art. 2'i' Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.

LEGISLiCÃO CITADA
(Anexada pela Secretaria~ Geral da Mesa)
LEI No 5.869 - DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil

"'Art. 29
IV~ aos licenciados em Geografia e História, displomados em
estabelecimento de ·ensino superior oficial ou reconhecido que, na
data da publicação desta lei, estejam:
a) com contrato de trabalho como Geógrafo em órgão da administração direta ou indireta ou em entidade privada;
b) exercendo a docência universitãría;
V -aos portadores de títulos de Mestre e Doutor em Geografia, expedidos por U niversídades oficiais ou reconhecidas;
VI- a todos aqueles que, na data da publicação desta lei, estejam comprovadamente exercendo, há cinco anos ou mais, atividades profissionais de Geógrafo."
Art. 29 Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 39 Esta lei entrarã em vigor na dáta dC sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEl No 6.664, DE 26 DE JUNHO DE 1979

Disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Geógrafo é a designação profissional privativa dos habilitados
conforme os dispositivos da presente lei.
Art. 29 O exercício da profissão de Geógrafo somente serã permitido:
I - aos Geógrafos e aos bacharéis em Geografia e em História, formados pelas Faculdades de Filosofia; Filosofia, Ciências-e Letras e pelos Institutos de Geociências das Universidades oficiais ou oficialmente reconhecidas;
II- (Vetado).
III - aos portadores de diploma de Geógrafo, expedido por estabelecimentos estrangeiros similares de ensino superior, após revalidação no Brasil.
Art. 3• Ê da competência do Geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, das entidades autárquicas ou de economia mista e particulares:
I - reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de carâter
físico-geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas ns campos gerais e especiais da Geografia, que se fiZerem necessárias:
a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas
naturais e zonas geoeconômicas, para fins de planejamento e organização
físico-espa:ctru. b) no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local,
de problemas atinentes aos recursos naturais do País;
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais;

.. ' ' .............. ......... •'"'-'-·-- ... . ......... . .......
~

-

-

~

... -, .. .

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cu! tu( ra e de Legislação Soci<il.)

Art. 210. A Carta rogatória obedecerA, quanto à sua admissibilidade e
modo de seu cumprimento, ao disposto na convenção internacional; à falta
desta, será remetida à autoridade judiciária estrangeira, por via diplomática,
depois de traduzida para a língua do país em que hã de praticar~se o ato.
(À Comissão de Constituição e JtJStiça.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 76, DE 1981
(No 4.261/SI, na Casa de origem)
Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as SecasDNOCS, Autarquia vinculada do Ministério do Interior, a doar o
imóvel que menciona, situado no Município de Pentecoste, no Estado
do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Deipartamento Nacional de Obras Contra as
Secas- DNOCS, a doar à Prefeitura Municipal de Pentecoste, mediante escritura pública, o terreno com ârea de 13,5825 ha (treze hectares e cinco mil,
oitocentos e vinte e cinco centiares), localizado no Município do mesfito nome, Estado do Ceará, destinado à construção de um hotel turístico.
Parágrafo único. O terreno de que trata o caput deste artigo limita-se
em toda a sua extensão com terras da Autarquia e identifica-se pelo seguinte
memorial descritivo: Partindo da estaca Ü=ÜA, da ombreira esquerda do
Açude Público Pereira de Miranda, ex-Pentecoste, com uma longitude de 39°
15' 38", e latitude de 03° 48' 27", rumo de 13° 49' SW mede-se 3I2,87 m até o
ponto l, dã-se uma deflexão à esquerda de 78° 00', E, rumo de 64° 11' SE,
com tuna Toilgitude de 39°-15' 47'', e latitude de 03° 48' 24", dâ~se uma deflexão de 0° O<Y e rUmõ de 64° 11' SE mede-se 16,93 m até o ponto 2, com uma
longitude de 39° 15' 48" e lagitude de03° 48' 24" e rumo de 63° 49' NE medese 64,94 m até o ponto 3, com uma longitude de 39° 15' 51" e latitude de 03°
48' 25", dá-se uma deflexão à direita de 120" 00' D e rumo de 03° 49' SW
mede-se 143,43 m até o ponto 4, com uma longitude de 39° 15' 51" e latitude
de 03° 48' 19", dá-se uma deflexão de 03° 49' SW, mede-se 85,83 m até o ponto 5, com uma longitude de 39° 15' 51" e latitude de 03° 48' 16", dá-se uma de~
flexão de 0° 00' e rumo de 03° 49' SW, mede-se 27,97 m até o ponto 6, com
uma longitude de 39° 15' 51" e latitude de 03° 48' 15", dá-se uma deflexão à
esquerda de 86° 00' E e rumo de 82° 11' SE, mede-se 39,00 m até o ponto 7,
com uma longitude de 39' 15' 52" e latitude de 03° 48' 15", dá-se uma deflexão de 0° 00' e rumo de 82° li' SE, mede-se 200,77 m até o ponto 8, com uma
longitude de 39' 15' 59" e latitude de 03° 48' 14", dá-se uma deflexão à esquertla de 26° 00' E e rumo de 71° 49' NE, mede-se 179,82 m até o ponto 9,
com uma longitude de 39° 16' 05" e latitude de 03° 48' 16" dá-se uma deflexão
de 0' 00' e rumo de 71' 49' NE, mede-se 92,39 m até o ponto 10, com uma longitude de 39" 16' 08" e latitude de 03° 48' 11", dá-se uma deflexão à esquerda
de 65° 00' E, e rumo de 06° 49' NE, mede-se 44,27 m até o ponto I I, com uma
longitude de 39° 16' 08" e latitude de 03° 48', dá-se uma deflexão de 0° 00' e
rumo de 06° 49' NE, mede-se 139,00 m até o ponto 12, com uma longitude de
39" 16' 09" e latitude de 03° 48' 24", dá-se uma deflexão à esquerda de 28° 00'
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E e rumo de 21° 11' NW, mede-se 60,00 m até o ponto 13, com uma longitude
39' 16' 08" e latitude de 03° 48' 26", dâ-se uma deflexão de 0° 00' e rumo de
21° 11' NW, mede-se 24,95 m até 'o ponto 14, com uma longitude de 390 16'
08" e latitude de 03° 48' 27", dá-se uma deflexão de 550 46' E e rumo de 76o
57' NW, mede-se 244,95 m até o ponto 15, com uma longitude de 39° 15' 59"
~latitude de 03° 48' 27", dá-se uma deflexão à esquerda de 39° 14' E e rumo
de 63° 49' SW mede-se 257,94 m até o ponto 3, com uma longitude de 39° 15'
51''.; latitude de 03° 48' 25", onde se dâ uma deflexão à esquerda de 60B D
00' É para se obter o rumo de 03° 49' SW, lado 3AHa 6A, ficando assim fechado o polígono representativo da~ área solicitada, calculada analiticamente
com uma ârea de 13,5825 ba.
'
Art. 29 A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, se a construção do
hotel turístico não estiver concluída no pi'azo de 5 (cincO) anos- contado do
dia em que foi firmada a respectiva escritura- ou se ao imóvel for conferida
destinação diversa da prevista, hipótese em que ocorrerá a reversão do mesmo ao patrimônio do DNOCS, independente de indenização de qualquer
ãrea.
benfeitoria porventura realizada
Art. 3"' Esta lei entrará em ·vígor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as dispOsições em contrário.
d~

•.

na

MENSAGEM N• 42, DE 1981

•

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo~
tivos do Sr. Ministro de Estado do Interior, o, anexo projeto de lei que "autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Autarquia vinculada ap Ministério do lnterior, a doar o imóvel que nlenciona, si·
tua do no Município de Pentecoste, no Estado do ~-earâ".
Brasília~ 2J de fevereiro de 198L ---=".João Figueiredo.
EXPOSICÃO DE MOTIVOS No 015, DE 12 DE FEVEREIRO DE
1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
o incluso Anteprojeto de Lei que visa autorizar o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar uma ãrea de terra, de sua propriedade, ao Município de Pentecoste, EstadO 'do _Cearã, para a construção de hotel
turísticO Com recursos financeiros fédei'iiis·- e estaduafs e cujo Projeto foi elaborado pela Superintendência de Obras do Estado do Cearâ - SOEC.
As terras que serão objeto de doação serão localizadas na faixa seca do
Açude Público .. Pereira de Miranda", ex-Pentecoste.
O DNOCS, através da Resolução n' 2.289, de 21 de outubro de 1980, do
seu Conselho de Administração, jã se manifestou de acordo com a doação do
imóvel tendo, inclusive, adotado todas as providências que devem anteceder
o ato alienatório.
Resta tão-somente, a eX: pressa autorização legislativa, para que se possa
praticar o ato jurídico ora proposto, o que me leva a solicitar, a Vossa Excelência, o encaminhamento do incluso Anteprojeto à deliberação do Congresso Nacional
Queira aceitar, Senhor.Presidente, os protestos do meu mais profundo
respeito. - Mário David Àndreazza.
(Às Comissões de Assuntos Regionais e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1981
(N• 742/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre a r~gulamentação da profissio de Fonoaudlólogo, e
determina outras providências.

•

O Congresso_ Nacional decreta:
Art. 1"' · É reconhecido em todo o território naCional o exercício da profissão de Fonoaudiólogo, observados os preceitos da presente lei.
Parágrafo único. Fonoaudiólogo é o prOfissional, com graduação plena em Fonoaudiologia, que a tua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia
fonoaudilógica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem
como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.
Art. 29 Os cursos de Fonoaudio_logia serão autorizados a funcionar somente em instituições de ensino superior.
Parágrafo único. O Conselho Federal de Educação elaborará .novo
currículó mínimo para os _curSOS de Fonoaudiologia em todo o território nacional.
Art. 39 O exercício da profissão de Fonoaudiológo será assegurado:
a) aos portadores de diploma, expedido por curso superior de Fonoaudiologia oficial, ou reconhecido;
h) aos portadores de diploma expedido por curso congênere estrangeiro,
revalidado na forina da legislação vigente;

Sexta-feira 21

3151

c) aos Portadores de diploma ou certificado fornecido, até a data da presente lei, por cursos enquadrados na Resolução n9 54/76, do Conselho Fede·
ral de Educação, publicada no Diário Oficial da União de 15 de novembro de
1976.
§ }9 Os portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso
teóríco~prãtTco de fonoaudiolog$a, sob qualquer de suas denominações Logopedia, ·Terâpia da Palavra; Terapia da Linguagem c Ortofonia, _bem
como de Reeducação da Linguaiem, ministrado até 1975, por cstabeleciinento de ensino oficial, terão direitO ao registro como Fonoaudiólogo. [
§ 2"' Serão assegurados os direitos previstos no art. 4"' aos profissiQnais
que, até a data da presente lei tenham comprovadamente exercido cargos ou
funções de fonoaudiólogo por qrazo não inferior a 5 (cinco) anos. ·
Art. 4"' Ao Fonoaudiólog4' compete:
a) desei&lvolver trabalho de Prevenção no- que se refere à área da comunicação escritâ e oral, voz e audição;
b) partk:ipar de equipes de diagnósticos, realizando a avaliação cAcomuç.icaÇão Oral e escrita, voz e audição;
c) realizar teraPia fOnoaudilógica dos problemas de comunicação oral e
escrita, voz e audição;
d) realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala;
e) colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;
f) projetar, dirigir oU efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas
por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas;
g) lecionar teoria e prática fonoaudiológica;
h) dirigir serviços de fonoaudiologia ~m estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos;
i) supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos
de fonoaudiologia;
.
j) assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados
ou mistos no campo d~ fonoaudíologia;
i) participar da Equipe de Orientação e Planejamenio Escolar inserindo
aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos;
m) dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita,
voz ·e audição;
n) outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo.
Parágrafo único. Ao Fonoaudiólogo é permitido, ainda, o exercício de
atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção
de distúrbios auditivos ou de linguagem, efetivamente realizado.
Art. 59 O exercício das atividades de Fonoaudiólogo sem observância
do disposto nesta lei configurará o ilícito penal, nos termos da legislação específica.
Art. 6• Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia- CFF e CRF- com a incumbência de fiscalizar o exercício da profissão definida nesta lei.
§ }'ii O Conselho Federal e os Regionais a que se refere este artigo c.ons·
tituem, em Co:OjUnto, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho.
§ 2• O Conselho Federal terâ sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o País e os Conselhos Regionais terão sede e foro nas Capitais
dos Estados, dos Territórios e no Distrito Federal.
Art. 7"' O Conselho Federal será constituído de dez membros efetivos e
respectivos suplentes, eleitos pela forma establecida nesta lei.
§ }9 Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com
mandato de 3 (três) anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de
um representante de cada Conselho Regional por este eleito em reunião especialmente convocada, facultada a reeleição para um mandato.
§ 29 O Colégio Eleitoral convocaçlo para a composição do Conselho
Federal reunir-se-à, preliminarmente, paia exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições _vinte e quatro horas
·
após a sessão preliminar.
Art. 8"' Os membros dos Conselhos Regionais e os respectivos suplentes, com mandato de 3 (três) anos, serão eleitos pelo sistema de eleição diretal
através do voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos no
Conselho, aplicando-se pena de multa., em importância não excedente ao valor da anuidade, ao que deixar de votar sem causa justificada.
Parágrafo único. O exercício do mandatO de ~mbro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na
condição de suplente, ficará subordinado, além de outras exigências legais, ao
preenchimento dos seguintes quesitos e condições básicas:
I - cidadania brasileira;
IJ- habilitação profissional na forma da legislação em vigor;
III -pleno gozo dos direitos profissioriais, civis e políticos;
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IV - inexistência de condenação por crime à segurança nacional.
Art. 99 A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá em virtude de:
I - renúncia;
I I - superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercicio da profissão;
III- condenação a pena superior_a_ dois anos, em face de sentença transitada em julgado:
IV- destituição de Cargo, função ou emPrego, relacionado à prática de
ato de improbidade na administração pública ou privada, em face de sentença
transitada em julgado;
V -conduta incompatível com a dignidade do órgão ou por falta de decoro;
VI - ausência, sem motivo justificado, a três sesSões consecutivas ou a
seis intercaladas em cada ano.
Art, 10. Compete ao Conselho Federal:
I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente;
II - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e
execução do disposto nesta lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais;
III- supervisionar a fiscalizaçãO do exercício profissional em todo o
território nacional~
IV- organizar, propor instalação, orientar e inspecionar os Conselhos
Regionais, fixar-lhes jurisdição e examinar suas prestações de contas, neles
intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeifa ou à garantia da efetividade ou princípio da hierarquia institucional;
V - elaborar e aprovar seu Regimento ad referendum do Ministro do
Trabalho;
VI - examinar e aprovar os Regini.entos dos Càriselhos Regionais, modificando o que se fizer necessário para assegurar unidade de orientação e
uniformidade de açào;
VII- conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais
e prestar-lhes assistência técnica permanente;
VIII- apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais;
IX- fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos
pelos profissionais e empresas aos COi:lselhos__ Regionais a que estejam jurísdicionados;
X -aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais;
XI- dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre
o Código de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de 'E:tica Profissional;
XII- estimular a exaçào no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem;
XIII- instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissiOnal;
XIV- autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
XV - emitir parece conclusivo sobre prestação de contas a que esteja
obrigado;
XVI- publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades.
Art. 11. Os Conselhos Regionais serão organizados, em princípio, nos
moldes do Conselho Federal.
A,·t. 12. Compete aos Conselhos Regionais:
I·- eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o seu Vice-Presidentc;
II -elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações,
submetendo à aprovação do Conselho Federal;
III- julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à presente lei e ao Código de Ética;
IV- agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou
faculdades, nos assuntos relacionados com a presente lei;
V- deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo;
VI- expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identifi:ação aos profissionaiS registrados, de acordo com o currículo efetivamente
:-ealizado;
VII- organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jUrídicas que, nos iernios desta~fef, se inscrevam para exercer
atividades de Fonoaildiologia na Região.
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VIII- publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais
e firmas registrados;
IX -estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem;
X - fiscalizar o exercício profissional na ãrea da sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e
cuja solução ou repressão não seja de sua alçada;
XI- cumpri i- e fazer cumprir as disposições desta lei; das resoluções e
demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
XII - funcionar como Conselhos Regionais de Érica, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos;
XIII- julgar as infàtções e aplicar as penalidades previstas nesta lei e
em normas complementares do Conselho Federal;
XIV- propor ao Conselho Federal as medidas necess~ias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional;
XV- aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais;
XVI- autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
XVII- arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes à sua participação legal;
XVIII- promover, perante o juízo competente, a cobrança das importânciaS--correspondentes às anuida-des, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;
XIX- emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja
obrigado;
XX- publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e _o relatório de suas atividades.

Art. 13. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a
administração e representação legal dos mesmos, facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu Plenário que lhes pareça
inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à auroridade competeilte do Ministério do Trabalho ou ao Conselho
Federal, respectivamente.
Art. 14. Constitui renda do Conselho Federal:
I -vinte por cento do produto da arrecadação de anuidade, taxas, emolumentos e multas de cada Conselho Regional;
II - legados, doações e subvenções;
I II - rendas patrimoniais.
Art. 15- COnstitui renda dOs "Conselhos Regionais:
I - oitenta por cento do produto da arrecadação de anuidades, taxas,
emolumentos e multas;
II - legados, doações e subvenções;
I II - rendas patrimoniais.
Art. 16. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do
. exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, quando
solicitados pelas Entidades Sindicais.
Art. 17. O exercício da profissão de que trata a presente lei, em todo o
território nacional, somente é permitido ao portador de carteira profissional
expedida por órgãos competentes.
Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das
empresas cujas finalidades estejam_·ligadas à Fonoaudiologia, na forma estabelecida em Regulamento.
Art. 18. Para o exercício de qualquer das atividades relacionadas no
art. 49 desta lei, em qualquer modalidade de relação trabalhista ou empregatícia, serã exigida, como condição essencial, a apresentação da carteira profissional emitida pelo respectivo Conselho.
Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá dC prí:via
apresentação da carteira profissional ou certidão do Conselho Regional de
que o profissional está no exercício de seus direitos.
Art. 19. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão,
em área de jurisdição de dois ou mais Conselhos Regionais, submeterá o profissional de que trata esta lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo
Conselho Federal.
Art. 20. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva
jurisdição constitui condiÇão de fegitirilidade do exercício da profissão.
Parâgrafo único. A anuidade s·érá paga até 31 de março de cada ano, sal~
voa primeira, que será devida no ato do registro dos profissionais ou das empresas referidas no art. 17 em seu parágrafo único desta lei.
Art. 21. Constitui infração disciplinar:
I - transgredir preceito do Código de Btica Profissional;

•
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II- exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por
qualquer meio, o seu exercício-aos não-registrados ou aos leigos;
III- violar sigilo profissional;
IV- praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina
como crime ou contravenção;
V- não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgãos ou autofidade do Conselho Regional, em matéria de competência deste,
após regularmente notificado;
VI- deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional, as contribuições a que estâ obrigado;
VII - faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta lei;
VIII -manter conduta incompatível com o exercício da profissão.
Parágrafo Unico. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
Art. 22. As penas disciplinares consistem em:
I - advertência;
II -repreensão;
III- multa equivalente a até dez vezes o valor da anuidade;
IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até três anos,
ressalvada a hipótese prevista no § 79 deste artigo;
V -cancelamento do registro profissional.
§ 19 Salvo nos casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina do processo de julgamento das infrações.
§ 29 Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seú. grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqUências da infrãÇãO.
§ 39 As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas
pela instância própria, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência.
§ 49 Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito
suspensivo, à instância imediatamente superior:
a) voluntãri_o, no prazo de trinta dias a contar da ciência da decisão; e
b) ex-officio, nas hipóteses dos incisos IV e V deste artigo, no prazo de
trinta dias a contar da decisão.
§ 59 As denúncias somente serão recebidas quando asssinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elemenN
tos comprobatórios do alegado.
§ 69 A suspensão por falta de pagamento de anuidades. taxas ou multas
só cessará com a satisfação -da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional se, após decorrí(fos três anos, não for o débito resgatado.
§ 79 É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no prazo de trinta dias contados da ciência da punição.
§ 89 Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por força
de competência privatiVa, caberá recurso, em trinta dias contados da ciência,
para o Ministro do Trabalho.
§ 99 As instâncias recorridas Poderão reconsiderar suas próprias deci-

sões.
§ 10. A instância ministerial será última e definitiva, nós assuntos relacionados com a profissão e seu exerCício.
Art. 23. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à
multa prevista no Regulamento.
Art. 24. A ex:igêttCia da Carteira Profissional de que trata o art. 18 desta lei somente será efetiva a paitir' de cento e oitenta dias, contados da insta-

lação do respectivo Conselho Regional.
Ait. 25. o-- j)flriú:~irO--COriSClhó--Federai -s-e"iá COi1S"titliídO
do Trabalho.

peto -Mín1Sfr0

Art. 26. Os Conselhos Regionais serão instalados desde que agrupem
um número suficiente de profissionais, capaz de garantir sua normalidade administrativa, a critério e por ato do Ministro do Trabalho.
Art. 27. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo dentro

de 90 (noventa) dias.
Art. 28.
Art. 29.

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrArio.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968
Fixa normas de organizacào e funcionamento do ensino superior e
sua articulação com a escola média, e dá outras providências.

•

CAPITULO I
Do Ensino Superior
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Art. 26- O Conselho Federal de Educação fixarã o currículo mfnimo e a
duração mínima dos cursos superiores correspondentes a profissões reguladas em lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacional.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura,
de Saúde e de Legislação Social.)
PARECERES
PARECERES N•s 606 e 607, DE 1981

.Sobre

Q

Projeto de Lei da Câmara n. 0 88, de 1980

(n,0 3. 668MB, de 1980, na origem), que "dispõe sobre pro-

ventos de funcionários aposentados. ou postos em disponibilidade, e dá outras providências".

PARECER N.0 606, DE 1981
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Raimundo Parente
De iniciativa do Senhor Pre::id,ente da República, nos termos
do art. 51 da Constituição, vem, a:gora, a exame ·desta Casa P.rojeto de Lei, dispondo sob_re proventos de funcionárioS' aposentadOs
ou postos em d1sponlbilidade, e dando outras providências.
A matéria, quando do seu encaminhamento à c âma.ra dos
Deputados, se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor
D!retor-Geral do DASP, esclarecendo que o Estatuto dos Funcionários- PúbHco.s, con.Eubstanciado na Lei n. 0 1. 711, de 1952, estabelece que o pro"V·ento da !natividade não será infexior a um terço
(1/3) do vencimento ou remunera~ão .da. ativldaiCle.
Quanto aos servidores de baixa renda e que se aposentam com
proventos proporcionais ao tempo de serviço, aquele limite fica.
aquém do salário m.lnlmo. o que a Constituição, e seu art. 165. I,
considera como o mínimo capaz de satisfazer às necessidades normais do trabalhador e de sua familia.
Assim é que a proposlgão estabelece que aos funcionários aposentados ou postos em disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, é as.seguratda retribuição básica nunca
inferior a SO% (noventa. por cento) do maior salário minimo vigente no Pais, e, em não alcançando os referidos proventos aquele
percentual, os funcionários farão jus, à título de comp~ementa.g:ão,
à diferença .entre o provento propor.cional e a retribuição básica.
Considerando que a matéria estende os seus benefícios aos
funcionários aposentados e s.os postos em disponibilidade anteriormente à sua vigência e que os seus efeitos financeiros serão
contados a partir de sua vigência, nada vemos no âmbito desta
Comissão que possa obstaculizar a sua normal tramitação, razão
por que somos pela .sua aprovação.
Sala das Comissões 20 de maio de 1981. - Agenor Maria, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Lourival Baptista - Bernardino Viana - Gastão Müller - Luiz Fernando Freire.

PARECER N. 0 607, DE 1981
Da· Comissão de Finanças
Relator: Senador Pedro Simon
O Projeto em tela, oriundo do Poder Executivo, tem por escopo
assegurar aos funcionários públicos aposentados ou postos em
disponibl idade proventos nunca. inferiores a 90% (noventa por
cento) do maior salário míni_mo vigente no País.
Na: Câmara dos Deputados submeteu-se a matéria ao criv'O
das Comissões de Corwtituição e Justiça, de Serviço Público e de
Finanças, manifestahtlõ--se -aqueles-trrgã:os téerric.os íavora.velm.ente.
ao projeto, o qual foi aprovado ent plenário, na sessão d.e 25 de
outubro de 1980.
Encaminhado à revisão desta Casa, sobre ele pronunciou-se a
Comissão ele Serviço Público Civil, mediamte parecer que concluiu
pela sua aproVação.
Cabe-nos, nesse pa.sso, examinar a proposição sob o prisma
financeiro.
A medida. inegavelmente, tardou. E a tal ponto tardou, que
os injustos efffitos da d'efa.sagem sa:larial dos servidores púb"icos
aposentados de ba,ix~_ renda tiveram que ser amenizados pela
jurisprudência que paswu a oriant~r J.S decisõe..; do Tribunal de
Contas da União como de resto recqnhece a- Exposição de Motivos
que acompanha a Mensagem pflesidencial.
A Egrégia corte de Contas viu-se obrigada a se utiHzar da
aplicação analógica da: legislação previdenciária para evitar a
oficialização de tratamento tão distinto, t.endo em vista servidores
inativos que, durante longo periodo de tempo, prestaram serviços
à' -a-dministração pública.

O teto ora concedido, embora já constitua V'a:ntagem que vem
minorar a precária situação remunera•tória de milhares de aposentados, no ma1s da.s vezes inativados por motivo de saúde, não
ch€ga a .solucionar, defL'litlva:mente, as diflcu"dades financeiras
desS'es humildes traballiad'ore.s.
AD motivar a providência o Senhor Diretor-Geral do- Departamento Administrativo do Serviç<> Públ!co - DASP, admite que
o salário mínimo - segundo preceito constitucional (art. 16·5, I)
- há de ser entendido como a remuneração mínima ca·paz de satisfazer as nece.s.sid·ades normais do tra.bal·hador -e de sua família.
Ora qualquer fixação inferior a esse minimo, a nosso ver, seja

qual for o regime jurldico a: que se subordina o trabalhador, constitui afronta à presunção d'e ordem constitucional.
A vedação constante no parãgrMo único do art. 57, da Lei

Fund3.1!11ental, entretanto, impede-nos de majorar o percentual
proposto, o que nos leva a admitir a conveniência: da medida nos
I!mites nela contidos.
[)essarte, no âmbito das atribuições desta Comissão opinamos
pela aprovação do projeto em exame.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1981. - Franco Montoro,
Presidente - Pedro Simon, Relator - Amaral Peixoto - Tarso
Dutra - Gabriel Hermes - Benedito Canellas - José Fragelli Affonso Camargo - Raimundo Parente.

PARECERES Nos 608 e 609, DE 1981
PARECER No 608, DE 1981
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 137,
de 1981 (n.0 242/81 - na origem), do Senhor Presidente da
República, proPOndo ao Senado Federal seja autorizado o
Governo do Estado do Piauj a elevar em Cr$ 634.053.190~00
(seiscentos e trinta. e quatro milhões; clnqüenta e três mil
e cem cruzeiros) o monta.nte de sua. dívida consolidada
interna.
·

Relator: Senador Bernardino 'Viana
O Senhor Presidente da Repúblloa encaminha ao exame· do
Senado Fede·ral (art. 42, item VI, ela Constituição) pro)JOSta no
sentido de que seja o Governo do Es1lado do Piaui, <l.utor!zado a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e 'quatro milhões,
cinqüenta e três mil e cem crurelros) o montante de sua divida

éonrolldada Interna, a fim de 'que possa contmtar operações de
crédito junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utllização de
recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social para execução de diversas obras de interesse .social, com as seguintes condições gerals:

"Características das operações

_ill- A - Valor: Cr$ 10.715.400,00;
B - Pl:aZO<I:

D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre
a Circulação de Mereadorias (ICMJ;
E - Destina.ção das recursos: restauração e equipamento de onze is.vanderias públicas.
IV 1-

de carência: 3 anos;
de amortização: 13 anos;

c -

Encargos:

Encargos:
juros de 6% a.a., cobrados trimestral:tilehte;

2 - correção monetá.Xla:- 40% do lndlce de variação
das ORTN's;

D - Garam.tia: Vinculação de quotas do Fundo de
Participação doo Estados - FPJ;':;

E - Destinação dos recursos: re-stauração, ampliação e
respectiva equlpagem doo Hospitais Universitários Getúlio
Vargas (Geral) e Areolino de Ab""u (Psiquiatria).
II - A- Valor: Cr$ 188.023.500,00;
B-Prazos:
1 ~ de carência: 3 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
En<>M"gOS:

1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção mórietárla: -40% do indice de vartação
das ORTN's;
D - Garantis.: vinculação de quotas do Imposto sol:>re
a Circulação de Mereador!as <ICMJ ;
E - Destinação doo recuroos: modernização administrativa do s!s~ de ensino; expansão e melhorias da reOie fi&lca de ensino de 19 e 29 graus e desenvolvimento ru.fal. ~.do Val.e do Itaueira.

•

1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - oorreção monetária: 20% do !ndlce de variação

das ORTN's;
D - Garantia: vinculação de quotas do Impooto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICMJ ;
E - Destinação dos ireeuTSOS: Implantação do Programa de Desenvolvimento dio A.rtesanato Piauiense PRODART.
V- A- Valor: Cr$ 12.349.900,00;
B-

1 -

Prázos:

2 -

de carência: I ano;
de amortização: 12 anos;

c-

Encargos;

1 - juros de 6% a.a.. cobradas trimestralmenlle;
2 - correção monetária.: 40% do !ndlee de variação
das ORTN's;
D - Garantia: vinculação de quotas do ImpostiO sobre
a Circulação de Meroadorias (ICMJ ;
E - Destina.ção dos ·recursos: reforma e equipamento
de unidades de .saúde no Vale do Itaooira.
VI - A - Valor: Cr$ 102,204. 900,00;

B- Prazoo:
1 -

1 -

Valor: Cr$ 29.983.700,00;

2 -

2 C -

C --'-

A -

B - Pmzos:

B - Prazos:
1 - de oorêncta: 2 anos;

2 .--:- de :amorlização: 8 anos;

..

1 - de carência: 3 anos;
2 - de amortimção: 12 anos;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.; cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do !ndlce de variação
das ORTN's;

I - A- Valor: Cr$ 20.911.000,00;

c-
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de carência: 3 """"';
de amort!mção: 12 .mos;
Encargos:

1 - juros de 6% a.a., cobrados tr!mestralmente;
2 - correção monetãm: 40% do !ndlce de vanação
dasORTN's;
D - Garantia: vinculação de quo>as <10 Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICMJ ;

E - Destina.ção doo. .recursos: construção, reforma,
ampliação e equipamento de hospltals distintos e unidades
de apoio para o PIASS.
VII- A- Valor: Cr$ 31.862.000,00;

B-Pra:ws:
1 2 -

c -

de carência.: 1 ano;
de amortização: 12 anos;

Enoargos:

juros de 6% a.a., cobradas tr!mestràlmente;
correção monetária: 40% do indice de variação
dasORTN's;
D - Garantis.: vinculação de quotas do Imposto sobre
a Circulação de Mercador!.as (ICMl;
E - Destinação dos REcumoo: ret=a. e eqllipe.mento
de três hospitais regionais.
1 2 -

VII.I

~

B-

P~azoo:

./1. -

Valor: Cr$ 37.909 .400,00;

1 -:_de carêncis.: 1 ano;
2 - de amortização: 12 anos;

•

..

.

C 1 2 -

En.ea.rgoo:

a.a., cobrados trimestralmente;
correção monetária: 40% do indice de varlação
das ORTN's;
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto .sobre
a Circulação de Mercadorias <ICMl ;
E - Destinação dos recursos: construção e equipamento de onze creches e reforma, ampliação e equipamento d<>s jardins de infância "Presidente Costa e Silva", "ReiIl;Q Encantado" e "Aurea Freire".
IX- A - Valor: Cr$ 20.314.300,00;
B - Pmzos:
1 - de c:arênda: 1 ano;
2 - de amortização: 4 anos;
C - Encargos:
I - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 40% do indice de variação
elas ORTN's;
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICM) ;
E - Destinação dos recursos: equipamento de duas
unidades de saú<le e !mpl•antação de trinta e cinco consultórios odontológicos.
X- A- Valor: Cr$ 179. 779.000,00;
B - Prazos:
1 - de carência: 3 anos;
2 - de àlllorlização: 12 _anos;
c - Encargos:
1 - juros de 6% á..~... cobrados trimestralmente;
2 - correção :monetária: 60% do indice de variação
das ORTN's;
D - Garantia: vinculação de quotas do imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos ·recursos: suplem.entaç~ da~ operação 2581/77-FAS, já contratada, para a construçao do
-Estádio Olimpico de Teresina."
3 Segundo o parecer apresentado pela CalJoa Econômioo. Fe. dera!:. as operações sob exame• são. viáveis .econôm!ca e fiillanceiramente.
4. o processo é aeOnlpafihMio dos seguintes elementos principals:
a) Exposição de Motivos (EM no 104/81) do Senhor Ministro
de Estad'O da Fazenda ao Ex.mo Senhor Presidente da República,
comunicando que o COnselho Monetário Nacional, ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 20 da Res. no 93, de 1976, ·do Senado Federal; e
b) parecer do Banco Centra.! do Brasil - Departamento de
Operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito.
5. Ouvida a respeito, a Secretaria de Planej•amento da Pre~i
dência da República informa nada ter a opor quanto à r.ealizaçao
das operações em causa.
6. Trata-se de empréstimos a que, por força das disposições
contidas no art. 29 da Hes. nC? 93, de 1976, do Se.nado Fedem!, não
se aplicam os limites - itens I, II e III - fixados no art. 2.0 da
Res. n..o 62, de 1975, também do Senado, haja vista que os recursos
a serem repallSados provêm do Fundo de Apolo ao DesenV'Olvimento
Social - FAS, •administrado pela Caixa Econôm1ea l"ederal.
7. Análise feita pelo Banco Central do Brasil, ·em atendimento
à solicitação desta COmissão conclui que, mesmo considerando a
oueração como intralimite, adicionada as operações exi.stentes, o
Estado do Piauí permaneceria como os parâmetros da divida interna contido nos tetos fixados pelos itens I, II e III do art. 20 da
Res. no 62, de 1975.
8. Atendidas as exígências eontidas nas normas vigentes e as
disposições do Regimento Interno, ooncluímos pelo acolhimento da
pres-ente mensagem, nos termos do seguinte:
juros de 6%

PROJETO DE RESOLUÇAO N9 90, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões,
cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

•
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O Senado Federal resolve:
Art. 10 É o Governo do Est:<do do Piauí, nos termos do art. 20
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,
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autorizado a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim ,d:e que possa contrarbar
operações de crédito no. valor global acima junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recuroos do Fundo de Apoio
,ao Desenvolvimento SO·cial- FAS, destinadas à execução· de diversas ·obras de interesse social, naqueLe Estado, obede-cidas as condições admitidas pelo Banco Centrei do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2 Esta resolução- entra em vigrir na data de sua publicação.
·
Sala das comssões, 19 de ag>osto de 1981. - José Richa, Presidente -Bernardino Viana, Relator- Luiz Cavalcante - José Lins
- Amo Danúani - Gabriel Hennes - Alberto Silva, vencido.
PARECER N9 609, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto
de Resolução n9 90, de 1.981, da. Comissão de Economia, que
{'autoriza o Governo do Estado do Piauí: a. eleva;r em
Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta. e quatro milhões,
cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.".
Relator: Senador Bernardino Via.na
O projeto rob exame, de autoria da COmissão de Economia,
autoriza o Goõ"erno do Esoado do Piauí, a elevar em .......•......
Cr$ 634.053.100,00 (seiroentos e trinma e quatro milhões, c!nqüenta
e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida oonsolidada
interna, ·a fim de que possa contratar operações de crédito junto
à Caixa Eeonômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio oo Desenvolvimento Social - FAS, destinadas a
e:x:eeução de diversas obras de interesse social, naquele Estado.
2. Enquadra-se a operação oo disposto no art. 20 d.a Resolução
no 93, de 1976 (que alterou a Resolução no 62, de 197Sl, ambas do
Senado Federal, uma vez que os recursos a serem repassados são
provenientes do Fundo de Apoio a:o Desenvolvimento Social - FAS,
portanto, considerada extralimite.
3. Há a ressaltar que o Projeto obedeceu o dispooto no art. 42,
item VI, da COnstituição; atendeu as normas legais (Resoluções
n.os 62, de 1975, e 93, de 1976)' e, ainda, o estabelecido no Regimento
Interno (art. 106, item II).
4. Ante o exposto, opiUàlllos no sentido da normal tramitação do projeto, pois é oonstituciona.l e jurídico.
Sala das COmissões, ·em 19 de agosto de 1981. - Nelson Carneiro, Presidente, em exercício- Bernardino Viana., Relator- Hu1:"0 Ramos, vencido - Mendes Canale, vencidG - Moacyr Dalla Almir Pinto - Benedito Canelas - José Fra.gelli - Raimundo Parente - Franco Montoro, com restrições.
PARECERES N's 610, 611 e 6U, DE 1981
PARECER N.0 610, DE 1981
Da Comissão de Eeon-omia. Sobre a Mensagem n.o 140,
de 1981 (n.0 245/81 - na origem), do Senhor Presidente
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em
Cr$ 2. 722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Gabriel Hermes
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Sen~o Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no
sentido de que seJa a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) autorizada a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e
vmte e dois mll cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que poss~ contratar empréstimo junto à Caixa
Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
2.

Carac-terísticas da operação
"A- Valor: Cr$ 2.722.000,00;
B - Prazos:
1 - de carência: 1 (um) ano;
2 - de amortização: 8 (oito) anos;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária correspondente a 40% do índice de variação das ORTN;
D -Garantia:
yinculaçã_o de quotas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPMl ;
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E - Destinaçãc dos recursos: construção de mercado
público".
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a
operaçã-o de crédito sob exame é viável ec-onômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado das s_eguintcs elementos principais:
a) Lei_ Municipal n.o 279, de 28 de maio de 1980, autorizadora
da operaçao;
b) Exposição de Motivo> !EM n.o 111/81) do Senhor Ministro
de Estado da Faze:pda ao Exm.o Senhor Presidente da República,
comunicando que o COnselho Monetário Nacional ao apreciar a
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2. 0 da Resolução n. 0 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil, favorável ao pleito.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central
do Brasil, destacamos os seguhitéS itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:
5.1

Dados relativos ao balanço de 1980.
Valor:

C:t:'

M:U.

Renda Arrecadada;
18 $98 8

Ol - TOTAL
02 - OPERAÇ0ES DE ~DITO

Agosto de 1981

10. Atendidas as exigências contidas nas normas vigentes e
no Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente
mensagem, na forma do seguinte

•

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 91, DE 1981
Autoriza. a Prefeitura Municipal de BalSas (MA) a
elevar em Cr$ 2. 722.000,00 (dois milhões, setecentos e vine dois mil cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Axt. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ ..
2. 722.000,00 (dois milhões, .setecentos e vinte e dois mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar um empréstimo ãe igual val01;, junto à. Caixa Económica Federal, esta na quaHdade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de mercado público. naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil1 no respectivo processo.
Art. 2. 0 Esta Resoluçãc entra em vigor na data de sua publicação.
~
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1981. - Luiz Cavalcante,
Presidente em exercício - Gabriel Hermes, Relator- Bernardino
Viana - Affonso Camargo - Alberto Silva - Amo- Damiani Ro-berto Saturnino.

te

03 - L:!:QUIDA (01 - O::!)
04 -

c=:::L.l~86

!NOICE DE CORREÇÂO

05 - RECEITA .t.1:QUIDA CORRIGIDA ( 03 X D4)

5.2 -

•

PARECERES N.0 • 611 E 612, DE 1981

22 085 3

Limites Operacionais (art. 2.0 da Resolução n.o 62/75).

·~.2~ Limites Oper_.,c1ona;is (art.. 29 da :<~<S. nQ 62/7~;.

Sobre o Projeto de Resolução n.o 91, de 1981, da Comissão de Economia, que "autoriza. a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2. 722.000,00 (dois milhões e setecentos e vinte e Qois mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada irtterna".

Valor• Cr$" lttl.l
El -

MONTANl'E GLOBAL (70% do D5)

(ILem I)

15. 459, 7

PARECER N.0 611, DE 1981

E2 ~ Cl'\ESCIMENTÕ -ANlld- (20i- do 05) (I~em j:IJ

4. 417 1

Da Comissão de Constituição e Justiça
E) - D!SPE:NDIO t!JtXIMO (15% de D5J

(It.em II)

3. 312' 8

Relator: Senador Mur:ilo Badaró ·

E4 ~ RESPONSABILIDADE POR TITULOS(35% de 05) (Ú.emiV)

5.3 -

A
B
C
D

Posição da Díviãa Consolidada Interna. Em 31-3-Sl
Valo r: Cr$ roil

-

In tralimi te ............. ·'" . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 856,9
Extralimite
Operação sob Exame
......................... - 2. 722,0
Total Geral ...... " .. ~- ..................... ~ ...
4.478,9
6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verificação da capacidade de pagamento do postulante, !oi levado em
conta a soma do endividamento intra e extralimite. Teríamos a
seguinte situação:

=-

~

I L~He•

~J-~;~~11.~~;~~

"·
Pos•

~ob

l. 756,9
160,0

3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e refe_rênçias principais:

tcrior i coil artigo 29
tratação
- da Resolução 62/75

a) Lei Municipal n. 0 279, de 28 de outubro de 1980,
dora da operação;

2.722,0
2. 722,0

4.478,9
2.562,0

b) Exposição de Moth:os do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda ao Exm. 0 Senhor Presidente da República comunicando
que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manife.sto_u-t:e favoravelmente ao pleito formulado conforme o art.
2. 0 da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Federal; e

15.459,7
4.417,1

3.312,8

319,4

i
Considerado todo endividamento da referida entidade
{intra + extralimite + operação sob exame) mesmo assim ele
permaneceria contido nos tE tos que lhe foram' fixados pelos itens
I, II e III do art. 2. 0 da. Resolução n.o 62, de 1975.
8. Além da característica da operação - extralimite - segundo conclusão do Departamento de operações com Títulos e valores Mobiliários, a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exereicios.
9. Trata-se, além disso, de empréstimo a que, por força das
disposições_ contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93/76, do Senado
Federal, nao se aplicam os limites fixados pelo art. 2.0 da Resoluç_ão n. 0 62/75, parcialm.ente modificado pelo art. 1.0 da Resolução n. 0 93/76, haja vista que os recursos provêm do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
7.

2-.. Enquadra-se a oper8.ção no ctisposto no art. 2.o da Resolução n. 0 93. de 1975 (alterou a Resolução n. 0 62. de 1975). pois os
recurso.s serão provenientes do Banco Nacional da Habita.ção BNH, e, dessa forma, consió.erada extralimite.

Exame

JL'0)-.9

~

A Comissão de Economir. apreSentou projeto de resolução que.
pelo seu art. J.o autoriza a Prefeitura M\lnícipal de Balsa, Estado
do Maranhão, nos ·termos do art/ 2. 0 da Resolução n.o 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Fed'eral, a e1evar em Cr$ 2-.722.000,00
(dois milhões e setecentos ~ vinte e dois .mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo de igual V8.lor, junto à Caixa Económica Federal.
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, deEtinada. à construção de um mercado
público, naquele Município, obedecidas as condiçé.'es admitidas pe-.
lo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

autoriza~

c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de
OperaÇões com Títulos e Vz.lores Imobiliários - que conclui pelo
deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42,
item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções
n. 0 • 62. de 1975 e 93, de ID76), e. ainda, o estabelecido no Regimento. Interno (art. 106, item IIJ.

5. Ante o exposto, opir:.amos no sentido da normal
ção do projeto. uma vez que con.stituclonal e jurídico.

tramita~

Sala das Comissões, 12 de agosto de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Bernardino Viana Aderbal Jurema - Humberto Lucena - Franco- 1\lontoro, vencido
- Raimundo Parente - Jcão Calmon.

•
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Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte

PARECER N.0 612, DE 1981
Da Comissão de Municípios

PROJETO DE RESOLUÇãO N.O $2, DE 1981

Relator: Senador Aderbal Jurema

A Comissão de Economia, como conclusã.o de seu parecer sobre a Mensagem n. 0 140, de 1981, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução que autoriza a Prefeitura
Municipal de Balsas, Estad.I'J do Maranhão, nos termos do art. 2.0
da Resolução n.O 93, ct.e 11 ãe outubro _de 1976, do Senado Federal,

a elevar .em Cr$ 2. 722.000,00 (dois milhões setecentos e vinte e
dois mil cruzeiros) o mont~·.nte de sua dívida consolidada interna,
a fim de que possa contrat&.r um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômlca Federa!, gestora do Fundo. de Apolo ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de um
mercado público, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco centrai do Brasil, no respectivo processo.
2. Na forma do art. · 2.0 , item IV, da R·esolução n. 0 132, de
1979, do Senado Federal, a·o~ proposições que envolvam operações
de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um
ou mais municípios sejam parte interessada, deverão merecer estudo e parecer desta Gomi.~são.
3. O projeto em pauta está relacionado com a constn1ção de
um mercado público, mediaz~te a utilização do F AS.
4. Informa o Departamento de Operações com Títulos e valores Mobiliários que a as.5unção dos compromissos decorrentes
das operações sob exame não_ ci_everá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentãxia dos próximos exercícios.
5. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
6. Pelas razões expostd.r:., somos pela aprovação do projeto de
resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso
exame.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1981. - Agenor Maria,
Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Gastão Müller - Ta.rso
Dutra - Amaral Peixoto - Raimundo Parente nelas - Arno Damiani - José Sarney.

Sexta~feira
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PARECERES Nos 613, 614 e 615, DE 1981
PAREOER N. 0 613, DE 1981

Da Comissão de EcOnomia. :Sobre a Mensagem n.0
147, de 1981 (n.0 212/81 na Casa. de origem), do Senhor
Presidente da. República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a. Prefeitura. Mnnicqtal de Arar! (MA), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 4.288.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros).
Relator: Senador Gabriel Hermes
Com a Mensagem n. 0 147/81, o senhor Presidente da República. submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Arari (MA), que objetiva contratar, junto a
Ca.ixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvirnen t.o Social, a seguinte operação
de crédito:
"Características da operação
A- Valor: Cr$ 4.228.000,00
B - Prazos:
1 - de carência.: 1 ano;
2 - de amortização: 8 anos;
C -:-- Encargos:
1 - juros: 6% a,a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 40% do !nd!ce de variação
das Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável
<ORTNl;
D - Garantia: vinculação das cotas do Fundo de Participação dos Munlclplos (FPMl ;
E Destinação dos recursos: construção de guias e
meios~fios em diversas vias daquele Município."
o COnselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por entendê-lo t.écnica e financeiral]lente viável, não
âevendo os compromissos decorrentes da operaçao de _crédito sob
exame acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
No mérito, a construção de guias e meios-fios se enquadra em
casos anãlogo.s que têm merecido a acolhida da Casa, até mesmo
porque parte dos investimentos retorna aos cofres públicos, através da carga fiscal Incidente sobre os benefícios do Projeto.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a ele-

var em Or$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida con-

solidada interna.
O senado Federal resolve:
Art_ 1. 0 É a Prefeitura Municipal de Arari (MA), nos termos
do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.228.000,00 (quatro

mllhães, duzentos e vinte e oito mll cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada Interna, a fim de que ·passa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Oaixa EConõmica Federal, mediante- a utilização de recurs_os do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soo.lal - FAS - , destinatlo à construção de guias e melas-fios
em diversas Yias naquél€ Municipto, obedecidas as coo.dicões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Conrl.ssões, 12 de agosto de 1981. - Luiz Cavalcante,
Presidente em e:x:ercicio - Gabriel Hermes,. Relator - Bernardino
Viana_ - Affoll$o Cl;l.ma.rgo - Alberto Silva - Arno Damiani Roberto Saturnlno,
PARECERES N.os 614 e 615, DE 1981

Sobre o Projeto de Resolução n.0 92, da Comissão de
Economia, que "autoriza a·· Prefeitura. ·Municipal de Arari
(MAl a elevar em Cr$ 4.228.000,00. (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.".
PARECER N.0

GÚ; DE 1981

Da Comissão de Constituição é Justiça.
Rela fi> r: Senador ·Miállo Bada.i'ó
O Projeto sob exame, de autoria da ..Comissão de 'Economia do
Senador· Federal, oomo conclusão de se:u parecer sobre a Mensagem
n.O 147, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Arar! (MA) a ·contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e alto
mll crulze!rosl destinada a financiar gulas e meios-fios naquele
municíp:o.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do art. 2. 0 da Resolução n.0 9$, de 1976,
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo art. 2. 0 da Resolução n. 0 62, de 28-10-75,
também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do :Ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice à tramitação normal da__ presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de l::>oa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Murilo Badaró, Relator - Bernardino Viana Aderbal Jurema - Humberto Lucena - Franco Montoro, vencido
- Raimundo Parente - João Calmon.

PARECER N.0 615, DE 1981
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Aderbal Jurema
A matéria sob a nossa apreciação já foi exaustivamente ana-

lisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, que objet!va
autorizar a ·Prefeitura. Municipal de Arari (MA), nos termos do
que estabelece o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do senado
FederaL a contratar operação de crédito no '''alor de Cr$ ..... .
4.228.000,00 (quatro mllhões, duzentos ~ vinte e alto mll cruzeiros) destinado a financiar guia.s e meios-fios, naquele município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituiç&o e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais.
Nos aspectos que competem e este órgão Técnico, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do presente Projeto de Resolução, v!.sto que a operação de crédito a ser autorizada pelo Senado Federal terá grande impacto sócio-econômico
para a região abmngida pelo projeto.
Sala das Comissões, 13 de agasto de 1981. - Agenor Maria,
Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Gastão Müller - Tarso
Dutra
Amaral Peixoto - Raimundo Parente - Benedito Canelas - Amo Damiani - José Samey.
w-
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EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA No 4, DE 1981
EM 24 DE JULHO, DE 1981
Mamfestações de diversas entidades:
- Do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do
Paraná, em que apresentam profunda preocupação da classe pela pretendida
alteração da cota de contribuição da previdência social, de 8% para 10%;
- Da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo, em que manifestam a sua insatis_fação e o seu mais veemente repúdio pelas alterações propostas na estrutura
previdenciãria;

- Do Conselho de Representantes da Federação dos Trabalhadores de
vários Estados, em virtude das anuncíadas medidas descabidas, devido o elevado percentual do desconto previdencial;
- Do Sindicato dos TrabalhadOres--d-a Empresa de Telecomunicações,
do município do Rio de Janeiro, manifestando-se contra o pacote previdenciãrio~

- Da Federação dos Trabalhadores em Empresa de Difusão Cultural e
Artística do Estado de São Paulo, pela sua insatisfação e o seu mais veemente
repúdio pelas alterações propostas na estrutura da Previdência Social, que
pretende ampliar a alíquota de contribuições e o limite de idade para aposentadoria;
- Dos Representantes dos Empregados em Saneamento Básico de São
Paulo. manifestando sua preoáupação pela alteração da legislação previdenciária;
- Da Federação das Associações Comerciais do Paranã e Associação
Comercial do Paraná, manifestando-se contra a atitude do governo, em virtude do propalado aumento das alíquotas previdenciâria, de 8% para lO%, com
o propósito de cobiir o déficit do INPS;
- Da Associação COmercial e Industrial de Itajaí/SC, pela perspectiva
da elevação da taxa previdenciária;
-Dos Trabalhadores em Telecomunicações da Cidade de Porto Alegre,
em que se manifestam contrário a modificação dos contribuintes da previdência social~
- Do Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de Serrarias e de Móveis de Madeira, do Estado do Pãranâ,
manifestando-se contrários à proposta do govern-O, nO sentido de ser retido o
pacote previdenciãrio, que amplia a alíquota de contribuições e o limite de
idade para aposentaria.
Diversos:
-Da Câmara de Vereadores deSta. MariajRS, que acolhendo as manifestações dos vereadores Orcy de Oliveira e Newton Ceci! Guerino, solicitam
providências junto ao Congresso Nacional, voto contrário ao projeto do Executivo que aumenta o teto de contribuições de oito para dez por cento na previdência social;
-Da Câmara Municipal de Mauá/SP, em que através de requerimento
de autoria do vereador José Ferreira Baptista Júnior, vem protestando veementemente, contra a iniciativa qUe vem sendo encetada por parlamentares,
visando a prorrogação dos mandatos de senadores, deputados federais e estaduais~

-Da Câmara Municipal de CarapicuíbajSP, em que apresenta através
de requerimento, de autoria da própria Câmara Municipal, os mais veementes protestos e indignação pela tamanha afronta à vontade soberana do povo
brasileiro, pela iniciativa que vem sendo tomada pelos parlamentares, que
pretendem prorrogar os- mandatos de senadores, deputados federais e estaduais;
- Da Câmara Municipal de JambeirojSP, apresentando Moção de
apoiamento à proposta de Emenda Constitucional n"' 96/80, de autoria do
Deputado Adhemar de Barros Filho, visando à extensão dos benefícios do
art. 32, da Constituição Federal, aos DeputadOs Estaduais e aos Vereadores;
- Da Câmara Municipal de DiademajSP, manifestando apoio à Moç-ão
n9 77/81, da Câmara Municipal de Mogf das Cruzes, de autoria do vereador
Tadao Sakai, apoiado por outros vereadores daquela Casa, manifestando
preocupação ante propositura que tramita pelo Congresso Nacional, objetivando o reajuste do imposto incidente sobre o FUNRURAL, de 2,5% para
3%;
-Da Câm<ir-à-Municipal de MauájSP, que através de Requerimento de
n9 100(81. de autoria do vereador Luis Casagrande, da Câmara Municipal de
Mogi-Guaçu, em que solicita a revogação da Lei n"' 227, que permite a qualquer cidadão solicitar Alvará de pesquisas em gleba de terra, onde suponha
~avcr jazida mineral, mesmo que a terra não lhe pertença;

Agosto de 1981

- Da Câmara Municipal de Camaquã/RS, em que solicitam reestudo,
para verificar-se a possibilidade da retirada total ou parcial do PIS ou Fundo
de Garantia, no final de cada ano, pelos jovens que são estudantes e trabalhadores, para assim poderem utilizarem o referido fundo para aplicá-lo em suas
formações;
-Da Câmara Municipal de VarginhajMG, que através de requerimento, requerem jun_to ao Congress9 Nacional, para que intercedam junto ao Orgão do Crédito Educativo, a fim de que se agilizem os contratos, pois desde o
mês de março último que os estudantes pleiteantes não obtêm nenhuma resposta, estando em situação difícil junto às escolas;

•

~Da Câmara M11:nicipal de OurinhosjSP, que apresentando Requerimento de n"' 665/81, de autoria do vereador Susumo Ikuno e subscrito por
outros vereadores, informação ao Ministério do Trabalho e Senado Federal a
respeito da situação profissional dos técnicos em Edificações, com relação à
Lei no 5.524 de 5-11-68 e à Resolução no 262 de 28-7-79 do CONFEA;
-Da Câmara Municipal de PiqueteJSP, que houve por bem aprovar o
requerimento de n"' 128/8 I, de autoria do vereador José Peres Castelhano, da
Calenda Câmara Municipal de São João da Boa Vista/SP, com o propósito
de suprimir das Leis que regem a Previdência Social a suspensão de benefícios
concedidos às viúvas, no caso de novo casamento;
- Da Câmara Municipal de São José do Rio PretojSP, através do requerimento de n.,. 552/81, de autoria do vereador Eribelto Manoel Reino,
subscrito por outros vereadores, contra a tese defendida por alguns setores,
de prorrogação de mandatos de Senadores e Deputados Federais e Estaduais;

-da Cãmar:a Municipal de BatataisjSP, atravês de Requerimento de n9
012/81, de autoria do vereador Neuci da Cunha Gonçalves e subscrito por
outros vereadores, lamentando o gesto do Coronel Hilton de Vasconcelos,
que afirmou, ao ser argüido sobre o último elevado aumento dos preços dos
combustíveis, que "Povo não precisa saber de detalhes, tem é de pagar";
-da Câmara Municipal de Santo André/SP, apresentando requerimen-lOde autoria do vereador Walter Pinaya, em que objetiva a necessidade de
uma urgente definição sobre as regras político-eleitorais para as eleições de
1982;
~ da Câmara Municipal de DiademajSP, apresentando Requerimento
de n" 3.191/81, de autoria do vereador Ivan Nogueira de Almeida, solicitando aos eminentes membros do Senado Federal, a aprovação da Emenda n"'
96, de autoria do ilustre Deputado Adhemar de Barro Filho, que objetiva a
extensã'? da inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, aos deputados estaduais e vereadores;
--da Câmara Municipal de Leme/SP, apresentando Requerimento de
n-9 128/s-1, de autoria do vereador Luiz Simioni, manifestando apoio ao projetO de lei do Senador Afonso Camargo Neto, que torna obrigatório a inscrição nas embalagens de cigarros e outros derivados de fumo, a frase: "Este
produto prejudica a saúde";
-da Câmara Municipal de Macapá/Amapâ, apresentando Requerimento de n"' 94/81, de autoria do vereador Raimundo Azevedo Costa, em que
manda consignar em ata um voto de repúdio ao ato terrorista perpetrado
contra o Senado Federal e aos Senadores da República;
-""da Câmara Municipal de Mauâ/SP, através da Moção n' 77/81, de
autoria do vereador Tadao Sakai, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes,
SP, pelo descontentamento do projeto que tramita pelo Congresso Nacional
sobre o reajuste do imposto incidente sobre o FUNRURAL de dois e meio
por cento para três por cento;
-da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos SinosjRS, aprovou por maioria proposição do Prefeito Municipal de Novo Hamburgo, o
apressamento na tramitação e aprovação do projeto de resolução que altera a
alíquota do imposto de transrnitação de bens imóveis;
-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, através de
representação da classe, sentiram o dever de se manifestarem perante o Senado Federal, quanto ao Projeto n9 29/81, de autoria do Sr. Senador Orestes
Quércia, que ''acreScenta e altera disposições do art. 61, da CLT", relatado
pelo Conselheiro Messias Pereira Donato;
-da Associação das Câmaras Municipais da Região Celeiro/RS, apresentando seu plano de ação da diretoria, no período de 27-6~81 a 31~3-82,
com a p9sse pela segunda vez na presidência desta Associação;
- da Associação Nacional de Fabrico de Papel e CelulosejSP, tomando
conhecimento do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, de autoria do Deputa_do Freitas Nobre, que altera o código florestal de forma proibitiva nas derrubadas das florestas, situadas nas âreas de inclinação entre 25 e
45 graus/declividade: entendem que a medida caso seja aprovada virá contrariar os interesses nacionais em particular, tirando o estímulo na utilização dos
solos;

.
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-da Confederação Nacional da IndústriafRJ, em que solicita a retirada
da Mensagem n9 62, de 1981, relativa ao projeto de lei que ..dispõe sobre a
Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências";
-do Tribunal de Contas do Distrito Federal, acolhendo proposta desta
presidência, determinou a inserção em ata de um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Artur Bernardes Filho, que prestou, em diversos setores, inclusive no Senado Federal, relevantes serviços ao País;
-

da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, atra-

vés da classe numerosa vinculada ao sistema de previdência do País,

--

•

manifestar-se totalmente contrário· a qualquer gravam. e que aumente encargos e reduza benefícios socüüs;
- da Assembléia Legislativa do_ Estado do Pará, através do Ofício n9
1.224 de 17-7-81, atendendo solicitação da União dos Vereadores do Parã, o
decisivo apoio do Senado Federal, pela aprovação do Projeto de Lei n9
212/79, que institui contribuição sobre o custo do prêmio de Seguro de Vida,
acidentes pessoais, para fins de amparo aos idosos;

-da Câmara Municipal de Cubatão(SP, em que através de Requerimento de n' 170(81, de autoria do vereador Florivaldo de Oliveira Cajé, apresenta junto as autoridades competentes, algumas irregularidades na Justiça
do Trabalho, no tocante ao empregador de mau carâter que não paga os direitos de seu empregado;
- da Indústria Carboquímica Catarinense S.A, corriunicando que o seu
Conselho Administrativo elegeu para o mandato de três anos sua nova Diretoria, que tomou posse em 27-4-81;

•

- da Classe Empresarial da Categoria da Indústria do Distrito Federal,
apresentando seu manifesto no sentido da retirada do Projeto de l,..<;i n"'
13/81, submetido ao Congresso Nacional, referente a política nacional do
meio ambiente, acompanhado da Mensagem Presidencial de n"' 62/81;
- do Presidente da Federação da Indústria, Comércio, Agricultura a
Transportes do Estado de Sergipe, manifestando-se contrário ao Projeto de
Lei n9 13/81, em tramitação no CongressO Nacional, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente;
- do Presidente da Federação da Indústria do Estado de Mato G_r_osso,
manifestando-se contrário a Mensagem n9 62/81, submetida ao Congresso
Nacional juntamente com o Projeto de Lei n9 13/81, referente a política nacional do meio ambiente;
- da Câmara Municipal de DiademajSP, manifestando-se irrestrito
apoio aos termos do Requerimento n"' 2.795/81, de autoria do vereador Dr.
Antonio Díspore e subscrito por vários outros vereadores da Câmara Muncipal de Catanduva, com referência à adoção do voto vinculado em todos os
níveis, na legislação eleitoral;
-do Diretório Municipal da Juventude Democrática Social de Alegrete, RS, que aprovou por unanimidade o seu descontentamento a iniciativa
d_os Ministérios do Planejamento e da Previdência Social, pelo aumento das
alíquotas destinadas à Previdência Social, de 8% para 10% sobre o salário do
trabalhador;
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário do Estado do Rio Grande do Sul, manifestando-se contrário o
pronunciamento do Sr. Senador Pedr_o Simom, que visava a tumultuar este
sindicato, no processo eleitoral_ d_Qf~derado desta entidade, citando nomes inclusive de autoridades policiais que estariam envolvidos na prisão do Sr. Ricardo Baldino, candidato à diretoria do referido órgão de classe;
- da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul,
impondo-se totalmente contrário a política de desburocratização adotada
pelo Governo Federal, manifestando-se, portanto, desfavorável à proposta
de emenda constitucional, que vem prometendo aumentar os custos tributários;

•

- da Câmara Municipal de UberabafMG, manifestando-se contrário
ao Projeto de Reforma Eleitoral que se anuncia, com dispositivos casuísticos
que visam a empanar a pureza do voto popular nas manifestações das urnas,
quando das próximas eleições já programadas para 1982;
-da Prefeitura Municipal da Estância de Campos de Jordão/SP, manifestando sua satisfação pela grata notícia da liberação definitiva da abertura
dos postos de gasolina nas estâncias nos fins de semana, que objetiva incrementar ainda mais o -turismo, proporcionando uma maior fonte de renda
para o Estado;
-da Associação-dos Advogados da Zona Oeste do Rio de JaneirofRJ,
em que reivindica a instalação de uma Junta de Conciliação e Julgamento da
Justiça do Trabalho, para cada região que especifica: Bangu, Campo Grande
e Santa Cruz;
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-de Francisco José Leitão Mendes, residente à rua Dona Leopoldina,
138- Fortaleza(CE, solicitando informações a respeito do PLC de n•49(79,
de autoria do Senador Orestes Quércia;
- da Secretaria de Estado para Representação do Governo do Estado
de Goiás junto aos Governos da União e do DF, solicitando providências do
Senado Federal de vários projetes de interesse deste Estado, no sentido de seu
andamento ser mais rápido possível no Congresso Nacional,
-do Presidente da Comissão Nacional das Associações de Supervisores
de Segurança do Trabalho dos Estados Brasileiros, solicitando providências
do Senado Federal, urgência -no Projeto de Lei n9 351/79, de autoria do Senador Roberto Saturnino;
-do Sr. Espedito Sanaiotti de Andrade- Uruaçu(GO em que faz apelo aos senhores Senadores por intermédio da Presidência do Senado Federal,
na reforma do sistema atual da admissão para as Faculdades e o seu melhoramento de ensino do II grau;
- da Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, que
objetivando melhorar a sua biblioteca, solicita à Presidência do Senado Federal, o fornecimento de vários exemplares de coleções que especifica no Ofício
n• 004/81-ERB, datado do dia 5-8-81;
-de vãrios Empresários Amazonenses, solicitando à Presidência do Senado Federal, providências urgentes a fim de reativar as operações do BASA,
bem como para as necessárias injf!çÕes finanCeiras propostas para o desenvolvimento destas empresas, mediànte situação dos empresariados junto ao Banco da Amazônia S.A .. que suspendeu suas operações locais desde 21 do corrente;
Relatórios:
- da Associação Nacional das Empresas de Transportes Rodoviários
Interestaduais e Internacionais de PassageirosjRJ, em que apresenta seus trabalhos elaborados por esta Associação, a respeito da situação difícil em que
se encontra o transporte rodoviário coletivo de passageiros das tinhas interestaduais, em conseqüência das constantes modificações d_os preços relativos do
óleo_diesel e do querosene para os jatos das linhas domésticas;
-do Professor Meirevaldo Jonair de Paiva, em que apresenta o Relatório de Atividades de 1980, da Delegacia do MEC/PARÁ, em que consta
reuniões, congressos, seminários, junto à comunidade;
- do Dr. Alzir Nunes Gay, apresentando Relatório da Diretoria do
Centro de Operação do Sistema FURNAS-Ano 1980/RJ;
- da Prefeitura Municipal de Guarulho/SP, apresentando Relatório
Anual referente ao período administrativo de 4 (quatro) anos à frente da Se~
cretaria de Saúde deste município;
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista, por cessão
do nobre Sr. Senador Jorge Kalume.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Senhor Presidente, Senhores Senadores:
A posse do insigne escritor Eduardo Portella, na Academia Brasileira de
Letras, no último dia 18, terça-feira, e à qual estive presente, tem o significado
de uma autêntica consagração de sua obra no âmbito da literatura e da crítica, - setores aos quais vem se dedicando com indiscutível talento.
Como seu amigo, regozijo-me, conjuntamente com a legião dos seus admiradores, na oportunidade em que a Academia Brasileira, o acolheu como
um dos seus "'imortais" mais categorizados.
·Trata-se de um autêntico privilégio, raramente conseguido pelos intelectuais.
Eduardo Portella, todavia, muito justamente, se pode orgulhar de haver
conquistado a glória acadêmica, quando ainda se encontra em plena maturidade, sendo, talvez, o mais jovem dos nossos ''imortais", que teve, ainda, a
saudá-lo, ao ingressar na Academia, o consagrado Mestre, Professor Afranio
Coutinho, um dos luminares da intelectualidade brasileira.
Com este registro, Senhor Presidente, desejo enaltecer a personalidade
desse ilustre escritor, em cuja trajetória,- desde a Bahia, onde nasceu, e do
Recife, onde estudou e iniciou suas atividades literárias, até ingressar na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro,- se inserem quase dois anos,
em Brasília, como Ministro de Estado da Educação e Cultura.

O Sr. Aderbal Jurema -

Permite V. Ex• um aparte?

O "SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Aderbal Jurema.

O Sr. Aderbal Jurema- Senador Lourival Baptista quero, como representante de Pernambuco, associar-me ao discurso de V. Ex• quanrlo assinala
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a posse do escritor Eduardo Portella, na Academia Brasileira de Letras. Ainda hã pouco S. Ex• dizia das suas origens baianas e da sua passagem pelo Recife, onde se formou na tradicional Faculdade de Direito do velho Tobias.
Eduardo Portella é naturalmente acadêmico pela segurança dos conceitos no
seu livro de crítica literária e está na Academia por merecimento. O seu discurso é uma peça de lucidez, de sensibilidade literária e de coragem em afirmar a sua concepção dos homens e do mundo. Por isso, receba o meu apoio
as suas palavras de consagração à figura ímpar desse ainda jovem escritor
brasileiro que ingressa, por valor pessoal, no maior cenáculo da cultura nacional, a Academia Brasileira de Letras. Eduardo Portella é e estã acadêmico.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex•, Senador
Aderbal Jurema, por este aparte, por este expressivo depoimento que dá a
respeito do Professor Eduardo Portella. V. Ex• como intelectual que também
o é, honra muito este pronunciamento de hoje, registrando a posse do exMinistro Eduardo Portella, na Academia Brasileira de Letras.
Muito grato, eminente Senador Aderbal Jurema.
Sobre este último aspecto de sua magnífica carreira, abstenho-me de
aduzir comentários dispensáveis, porque tive oportunidade de examinar, desta tribuna, em diferentes ocasiões, aspectos da patriótica e fecunda atuação
do ex-Ministro Eduardo Portella.
Limito-me, portanto, nos limites desta ligeira comunicação, a felicitar o
eminente escritor recém-empossado na Academia Brasileira de Letras, e
desejar-lhe, - quando atinge o apogeu de uma brilhante carreira como intelectual e homem público, -longos anos de paz, felicidade e intensa atividade
cultural.
O Sr. Lomanto Júnior -
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Permite um aparte. nobre Senador?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Senador Lourival Baptista, V. Ex' homenageia,
na tarde de hoje, a figura do ex~ Ministro Eduardo Portella. Eu não poderia,
como baiano que sou. aliás, deixar de manifestar, em nome da Bahia, os meus
agradecimentos a V. Ex' por esta oportuna e justa homenagem. O exMinistro Eduardo Portella honra a cultura brasileira. Pontificou no Minis~
tério da Educação e Cultura como um dos seus mais ilustres Titulares. onde
deixou a marca de sua passagem, honrou a cultura do Brasil e realizou uma
obra que marcará definitivamente a sua passagem naquele Ministério, que
teve à sua frente homens do quilate do nosso Presidente Jarbas Passarinho.
Em nome da Bahia agradeço a homenagem ao baiano Eduardo Portella e
transmito, através deste modesto aparte, a nossa alegria, o nosso orgulho, a
nossa satisfação em tê-lo na galeria dos imortais.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex•, eminente
Senador Lomanto Júnior, pelo seu aparte em nome da Bahia.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador
Mauro Benevides. Permita-me apenas acabar de responder ao aparte do Senador Lomanto Júnior.
Em nome da Bahia, V. Ex•, Senador Lomanto Júnior, homenageia um
filho daquela terra, o ex-Ministro Eduardo Portella, pelo seu ingresso na
Academia Brasileira de Letras. As palavras de entusiasmo com referência à
pessoa de Eduardo Portella, refletem o qUe na verdade ele é, um intelectual,
um homem de estudo e que honrará a Babia na Academia Brasileira de Lew
tras.
Concedo o aparte. com muito prazer, ao eminente Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lourival Baptista, também dew
sejo associar-me, e creio que posso fazê-lo também em nome de nossa Bancada, a esta homenagem que V. Ex• tributa ao Professor Eduardu Portella, em
razão de sua posse na Academia Bras"ileira de Letras. Como intelectual de
méritos comprovados, detentor de talento e cultura extraordinária, Eduardo
Portella, recebe, assim, a consagração da imortalidade literária, cercado do
respeito e da admiração da sociedade e dos círculos culturais do País.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Mauro Benevides, pelo depoimento que dá a respeito da inteligência,
da personalidade do ex-Ministro Eduardo Portella. O aparte de V. Ex• também muito enriquece as consíderações que venho fazendo nesta tarde.
Na verdade, a posse, na Academia Brasileira de Letras do ensaísta e crítico literário Eduardo Portelia, - que passou a ocupar a Cadeira n'i' 27, cujo
Patrono é Joaquim Nabuco, foi uma das mais concorridas e prestegíadas dos
últimos anos.

Além do eminente Senador e Acadêmico José Sarney, que representou o
Presidente João Baptista Figueiredo, compareceram, em grande número, personalidades do mundo literário, intelectual e político, como os Governadores
Antonio Carlos Magalhães, da Bahia, e Marco Antonio Maciel, de Perp.ambuco; o -Secretário de Cultura do Ministêrio da Educação e Cultura, Aloysio
Magalhães, representando o Ministro Rubem Ludwig;-o Secretário Estadual
de Educação Arnaldo Niskier, que representou o Governador Chagas Freitas, do Rio de Janeiro, e, eu também, representando ao mesmo tempo, o Governador Augusto Franco, de Sergipe, e o Doutor Albano do Prado Franco,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria.
Compareceram também, Reitores de diversas Universidades, Professow
res e Delegações dos Estados da Bahia e Pernambuco.
O Sr. João Lúcio -

•

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LOUI.UVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Senador João
Lúcio.
O Sr. João Lúcio - Quero associar.-me ao discurso que V. Ex• profere,
em tão boa hora, em homenagem ao ex-Ministro Eduardo Portella, de quem
desfrutei da amizade. S. Ex' foi um Ministro que atendeu a um pedido de minha cidade de Arapiraca, muito embora tivesse, logo após, efeito suspensivo,
mas S. Ex' despachou-o. Como estávamos numa fase difícil, o Presidente não
assíriOu - era urna Faculdade de Direito para a minha cidade. Inclusive, já
voltei a falar com o novo Ministro, fazendo as mesmas alegações. Acredito
que irá sair dentro de poucos dias. Associo-me à homenagem que V. Ex• pres~
ta ao ex-Ministro, e· desejo ao grande Professor tudo de bom na vida.
O SR_ LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador João Lúcio, pelo seu aparte e pela sua sincerídade no falar, pela maneira como-se expressou. As palavras de V. Ex•, são também, de agradecimento
ao ex-Ministro pela acolhida que deu ao seu pedido e que espero seja atendi~
do pelo atual Ministro Rubem Ludwig.

•

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Ouço, com muito prazer, o aparte de
V. Ex•, eminente Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, confesso a V. Ex• que, neste
momento, eu me sinto um pouco baiano e um pouco fluminense para homenagear ao ex-Ministro Eduardo Portella, porque se S. Ex• nasceu na Bahia,
onde fez a sua formação espiritual, vive no Rio de Janeiro, ao contato com a
intelectualidade brasileira que ali se reúne. Assim, juntando a minha qualida~
de de que não abro mão, de baiano, com a honra de ser Representante doEs~
tado do Rio de Janeiro, quero me congratular com- o discurso de V. Ex•, por~
que insere nos Anais a homenagem das letras brasileiras a um jovem patrício
que é, também, o mais jovem dos Acadêmicos do País, neste instante. Quero
congratular-me com V. Ex~ e solidarizar-me com a homenagem.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Nelson Carneiro, que não falou somente em nome da Bahia, mas taro~
bém em nome do Estado do Rio de Janeiro, onde reside há muitos anos, o exMinistro Eduardo Portella, lá radicando-se e lã integrandowse, como Educa~
dor, galgando todas as posições que exerceu, sempre pelo mérito, através de
concursos e da sua iníatigâvel capacidade de trabalho e comprovada inteligência. Muito enobrece esse nosso pronunciamento~
..Na saudação ao novo acadêmico Eduardo Portella ...
... expressões da intelectualidade brasileira.''
O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• me permite urn aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Lourival Baptista, congratulome com V. Ex~. congratulando-me comigo mesmo, no momento em que V.
Ex' registra nos Anais da Casa a posse, há dois dias, na Academia Brasileira
de Letras, do ilustre crítico e ensaísta Eduardo Portella. Como Ministro da
Educação e Cultura, S. Ex~ várias vezes esteve aqui no Senado, e, numa delas,
tive o prazer e a satisfação de emocionar o Ministro, quando lhe mostrei recortes do Jornal do Commercio, do Boletim Literário do Jornal do Commercio, de vinte e cinco anos atrás, de críticas luminosas, magníficas de S. Ex• a
fatos, a livros, a obras feitas e escritas pela inteligência nacional. Foi o Ministro e o homem público que fez uma discriminação e conjugou os dois verbos,
o ser e o estar;- foi S. Ex• com a sua inteligência percuciente, que fez a discriminação entre os dois verbos, além da larga obra de crítica literária com que
enriqueceu a nossa literatura. Recebi convite de S. Ex• para que eu o honrasse
na sua posse, mas não me foi possível, por dificuldades, aqui, com o meu
mandato. _Mas daqui, em pensamento, acompanhei essa grande conquista da
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Academia, chamando para o seu seio, ao seió dos seus imortais, daquele céu
fulgurante em que brilha a inteligência na.cional, uma das estrelas mais vivas,
mais brilhantes da constelação de valores deste País.
O SR. LOUR1V AL BAPTISTA- Muito grato, Senador Dirceu Cardoso. Posso, nesta hora, dizer que fui testemunha, em uma das vezes que o Sr.
Ministro veio a um dos nossos auditórios e deu um depoimento sobre a educação, ouvi as perguntas de V. Ex" e depois, o encontro que com ele manteve,
mostrando recortes de jornais de 25 anos passados, quando ele escrevia no
Jornal do Commercio. O aparte de V. Ex•, e!J. o acolho com a maior satisfação,
pela expontaneidade do seu depoimento, contribuindo para ampliar as justas
homenagens que esta Casa está prestando ao ex-Ministro Eduardo Portella.
Na saudação ao nosso Acadêmico Eduardo Portella, o Professor Afrânio Coutinho, enalteceu os atributos de sua personalidade e delineou a sua
trajetória na vida cultural do Pais, sendo as respectivas orações demoradamente aplaudidas.
SãO estas as sumárias conside_ra~ões- que entendi formular desta tribuna,
como sincera homenagem a uma das mais nobres e valorosas expressões da
intelectualidade brasileira.
Senhor Presidente,
Solicito que seja incorporado a este_ pronunciamento os discursos pronunciados naquela solenidade, pelos Acadêmicos Eduardo Portella e Afrânio
Coutinho. ( ll4uito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA. EM SEU DISCURSO:
DISCURSO DE POSSE DO ESCRITOR EDUARDO PORTELLA
NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, PRONUNCIADO
NA NOITE DE 18 DE AGOSTO DE 1981, NO RIO DE JANEIRO

.

•

A honra da escolha, e o profundo contentamento pela convivência que se
inicia em caráter permanente, não nos autõriza, de maneira alguma, a ceder à
tentação autobiográfica. Temos diante de nós os nomes, os temas, as lições,
que identificam o próprio traçado assimétrico da modernidade brasileira.
Eles, os titulares da Cadeira n9 27 desta Casa de Machado de Assis, falaram
por nós. As suas palavras continuam conosco, precisamente porque, entre a
constatação e a antevisão, souberam caminhar fazendo o caminho.
As marcas que a Cadeira n9 27 traz, na sua alma e no_seu corpo, deixam
que se destaquem, emblematicamente, a consciência pública e o compromisso
da participação. Os homens podem equivocar-se; jamais, evadir-se - uma
verdade que se fez legenda, no roteiro trepidante que vai de Joaquim Nabuco,
o fundador, a Octávio de Faria, o mais recente ocupante, a quem pertence
primordialmente esta noite.
Joaquim Nabuco (1849-1910) escolheu como patrono da Cadeira a personalidade prismática do seu conterrâneo Maciel Monteiro (1804-1868); encarnação fidedigna da mitologia rorriântica, precocemente cindida entre o
trabalho e o lazer, a cumplicidade e a recusa, que o dandismo literário por ele
cultivado conseguiu representar, nos termos do protocolo burguês então vigente. A cisão, mesmo aqui, não dispensou a participação.
Mas é com Joaquim Nabuco que se potencializa e predominará, em meio
a inevitáveis variações de temperatura, o clima liberalizante, que tanto contribuiria para co"rtfigurar o perfil maiof da cultura biasileira, a uma só vez contrastiva e confluente. Aqui nesta Casa, Nabuco definiu .. o espírito público"
como pré-requisito para o exercíCio superior da "política", e como aliado
.. inseparável de todas as grandes obras•;. A sua flama libertária, imune ao fanatismo, jamais se esgotaria na destemida e memorável campanha abolicionista porque se ampliará, infatigável e sempre mais resoluta, no interior do
humanismo operativo, que ele conduziu objetivamente, pragmaticamenteantes ao modo britânico que francês-, por cima de" toda a retórica dominante.
Nabuco era o uintelectual orgânico" de sua classe, que não vacilou em
atravessar o grande rio da consciência política, ou humana, para, na outra
margem, denunciar as imposturas sociais, institucionalizadas e protegidas
pela elite do poder. Mesmo que lhe custasse a incompreensão, o murmúrio
furtivo, o isolamento; ou contra ele se levantasse a iraou a insanidade dos
imobilistas, naquele registro, altissonante e hestérico, que fez um dia a glória
melodramática de um pequeno teatro fraudulento, e hoje se resume na mímica dissoluta de uma farsa malograda. Nabuco é todo o contrário desse cerimonial insincero, por intermédio do qual a pseudo-intelectualidade explode a
sua cólera. Nabuco praticou a tolerância, e com ela adquiriu a prerrogativa
de conceituá~fa, n-o seu insuperável Minha Formação: "a intolerância- diz
ele-'- é uma fobia da liberdade e do mundo; é um fenômeno de retração intelectual". Sabia ele que só o dinamismo crítiCO e a mobilidade social, reciprocamente articulados, constituem traços identificadores da ação interativa
conseqüente. Nabuco é o "intelectual orgânico", cuja bússola política
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movimenta-se norteada por indicações éticas. Com ela, chega ele à cena
pública e, acompanhado por ela, sabia retirar-se nos momentos oportunos,
sem conceder o que não se concede, sem trair, sem falsificar. O vigor moral
do seu discurso, não deixa dúvida quanto à lisura e à honradez das relações
matinais entre o "intelectual e o poder no Brasil. ~que para o antiáulico Nabuco, o político eticamente respaldado, o escritor livre, o poder constitui um
valOf transitivo, tantO maiS necessário quanto mais se fizer sinónimo de serR
ventia pública.
O estatuto políücO de Joaquim Nabuco aponta-nos o homem como um
ser necessariamente social, interpessoal, o eu mais o outro, mediado pelo respeito recíproco. O homem não é senão convivência, na mesma medida em
que toda convivênCia nasce e cresce sob a égide do consenso. Mas para que os
canais do consenso mantenham-se desobstruídos, abertos, produtivos, a política não pode abrir mão da imprescindível cobertura ética, uma vez que, priR
vada desse suporte, logo se degeneraria numa trama mesquinha, vazia de densidade histórica- porque destituída de substância humana. Foi daí que Nabuco, ele que trazia consigo o sentido da grandeza, pôde, antecipadamente, pensar a nação no -seu vôo universalizante.
Os sucessores de Joaquim Nabuco, Dantas Barreto (1850-1931) e Gregório Fonseca (1875-1934), cada qual ao seu feitio, preservaram os atributos
da Cadeira n~' 27, especialmente na linha impertubável da participação-pública. Inscrevem-se eles numa moldura clássica, em que as armas e as letras se
entendem como que orgulhosamente: em qualquer hipótese, cordialmente.
Mantém-se e prossegue o corte emblemático da Cadeira. E agora, no
centro de nossas perplexidades institucionais, emerge a figura de Levy Carneiro ( 1882-1971)- o intelectual sensível, o advogado combativo, o jurisconsulto competente. O estado de direito revigora-se, e o papel da sociedade civil
vê-se reconhecido para além das decisões voluntaristas dos mandarins eventuais. A força motriz da ética mais uma vez se faz presente. Não a ética
traiçoeira das vestais, porém aquela outra, verdadeira, legitimada por relações _idóneas, porque livres e respeitosas. Dentro desse espaço confiável, a
moral, enraizada, alarga e multiplica o universo jurídico. A lição do ~eu mestre Rui Barbosa é levada adiante e, atenta às palpitações comunitárias,
desbloqueada e atuante, imediatamente se define e solidamente se afirma
como esteio consensual do estado de direito.
Esta é a Cadeira a que chegou Octávio de Faria, no dia 6 de junho de
1972. Aqui estamos para consignar o nosso tributo, por tudo o que representa
a sua obra irlconformista, a narrativa inesgotável da Tragédia Burguesa, sedimentada no percurso coerente, porém sofrido, que une Mundos Mortos a O
Pássaro Oculto. O enigma do homem é o tema central, seja na visão imediata
das relações interpessoais, seja na ailtevisão sobrenatural; quando o choque,
explícito ou implícito, entre o bem e o mal, que é encontro e é revelação, desenha a silhueta partida da tragédia.
Octávio de Faria começou por impugnar as falsificações semânticas da
modernidade, responsáveis pela banalização das paixões libertárias, igualitárias e fraternas. Reduzidas a meras etiquetas vazias, elas estariam extraviaR
das na ~·Desordem do Mundo Moderno"; tese apresentada ao Centro de Estudos Jurídicos e Sociais, em 1930, e que se constituiu em urna espécie de
plano-piloto, particularmente de sua ensaística. É que o fim da Primeira
Grande Guerra desmitifica um conjunto de crenças abstratas que tornaram
risonha e bela aquela êpoca dourada: a certeza olímpica que os triunfalistas
exibiam sem o menor pudor, ou a mais leve consternação. De qualquer modo, as promessas e as fantasias da cidade liberal burguesa chegaram àqueles
anos inquietos acompanhadas dos primeiros sintomas de descrença. O OctáviO de Faria ensaísta, reunido em Maquiavel e o Brasil (1931), Destino doSocialismo (1933); Cristo e César (1937), lança um brado de revolta contra o liberalismo crepuscular. E como tantos dos seus companhC:iros de geração que,
ins~0-~feitos e pe:TaTdos,_ foram buscar, generosamente, nas mais diversas latitudes ideológicaS, a saída, o caminhO, ele também abriu um ilimitado crédito
de confiança ideológico. O pessimismo spengleriano, orâculo da decadência,
compêndio inoportuno da crisologia, exerce uma influência disseminada. Em
meio ao nevoeiro dos anos 20 e 30, o esforço obstinado de superação do imobilismo impunha-se como um ato de bravura cívica. Octávio de Faria não se
furta ao risco e, cada vez mais com a ajuda de Deus, e já não do anticristo, assume o viver perlgosainenle. Leva consigo quase todas as contradições, que
não o diminuíram porque o multiplicaram- aquela intermitente guerra interior. Ele é o seu personagem mais trágico, porque poderia dizer, ou gritar o
seu grito recluso: carrego comigo a minha guerra.
Cresce, pelas mãos de Octávio de Faria, uma Hliteratura problemática",
que ultrapassa os limites cronológicos por ele mesmo estipulados. Os adolescentes desatinados de Mundos Mortos estão antes submersos no ocaso docapitalismo liberal, quando César põe e Cristo jã não dispõe. A burguesia, que
em O Anjo de Pedra. "matava o indivíduo", passaria a liquidar a individuali-.
da de. O modelo tecnocrático começa a mostrar as suas garras afiadas, no frá-
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gil amanhecer da industrialização no Brasil. E o romancista, entre desolado e
combativo, tenta resistir à derrocada do .. espírito" nas malhas da razão instrumental. Octávio de Faria jamais foi um contemplativo, incapaz de manter
o equilíbrio necessário entre a missa e a missão.
No planejamento romanesco de Octávio de Faria, na medida em que a
obra se precede, pressupõe o seu irlnetãrio; poderíamos deplorar um certo
mecanicismo, expresso em um cronograma obedientemente cumprido. Mas a
suposição imediatamente se desfaz. O impulso gestaltista vê-se dirigido pela
vida interna do roQ-lance. A personagem Angela sai das páginaS de..Angela ou
as Areias do Mundo para, investida de inesperado encargo, dar origem ao A
Sombra de Deus. b o romance se fazendo, a vida livre dos personagens, e não
a elaboração fria e artificiosa.
O caráter rencxivo do romance de Octávio de F~ria itiduziu a crítica
compartimentalista, aquela que se compraz em separar os níveis descêntricos
de qualquer produÇão artística, a uma denegação. Apoiada num anacronismo retórico, empci~ha-se em prolongar os modelos estáveis ou didaticamente
institucionalizadoS'~_· sem prever que todo aquele que ignorar a-simultaneidade
dos gêneros, e não souber saltar as fronteiras imaginárias dO romanesco, estará condenado à tarefa inútil de perseguir a imagem coesa de _Úm mundo visivelmente dilacerado. Os heróis problemãtícos da Tragédia Burguesa, que um
dia perderam a paz e jamais- ganharão a guerra, são registres da desestabilização históiíCa~- desdobrada numa poética avessa às classificações absolutistas. Só o romance~ensaio, que Octávio de Faria conduziu crivado por tantas
incompreensões, está em condições de expressar o escândalo e a desolação da
burguesia, a quem faltou a verdade, bem antes de ter faltado a vergonha.
No espaço aristocrático-burguês, o homem se transformou em um colecionador de perdas. Primeiro a perda do paraíso, que Milton descreveu com
uma inaceitável resignação; depois veio a perda das ilusões, que Balzac fotografou com a correspondente exasperação; estamos agora ameaçados de perder a linguagem, por instância da emergente cultura da violência. Sem o paraíso, sem as ilusões, sem a linguagem, o que restará do homem? O que podemos esperar dessa entidade sonâmbula, afogada em sua própria tragédia? Octáv"iC)..de Faria abriu os olhos com tanta vontade que viu tudo isto de uma só
vez. E, porque viu, indignou-se para seinpre. O indignado está tão próximo
de Deus, quanto deliberadamente longo do indigno, esta ilha siniStra, onde o
mal é a lei e a fronteira. Podemos entender porque o romance "O Indignosegundo nos adverte o autor- não tem por substrato senão um personagem,
naturalmente invisível: o demónio, iSto é, o diabo". A ordem dei.xou de ser
uma alternativa terrena, e o deus da encruzilhada surpreende-se investido de
obrigações adicionais, ao longo do romance ou das esquinas de Ivo, Branco,
Pedro Borges, Padre Luís. O desempenho do mal é mais do que impositivo: é
tirâniCo.
Agora a narrativa de Octávio de Faria, cíclica e ciclotímica, resvala
numa curva descendente. O desânimo e o desamor parecem perguntar: onde
estava o seu Deus, que tudo permitiu? Terá morrido~ conforme o vaticínio
implacável de Zaratrusta? Não. Octávio de Faria crê e_confia.- A esperança é a
sua companheira de viagem. E quando a distensão ideológica permite a descontração cénica dos personagens, a façanha liberalizante avança, para configurar o mundo excitado e excêntrico, vârio e prospectivo. Ao longe, é possível divisar a imageln catolicamente familiar do guardião da esperança. O Infortúnio social como que encontra a redenção. E nesse instante, fugaz e eterno, Cristo pode mais do que César. E a hora em que o romancista, unamunianamente agónico, desaparecido no ·cerne da comprovação e ressuscitado nos
braços da fé, faz do descarte ideológico a salvação, e do sofrimento a criação.
Um Lázaro moderno, que recuperasse a vida para sofrer ainda mais.
O romancista nãO neCessita ser um pregador. A sedução do ideário teológico ronda a sua porta, sem obter a permissão do ingresso. uum autêntico romance- afirma Octávio de Faria- não deve ser "católico", isto é, visar a
fazer moral católica- que é matérii:t.dos manuais de apologética". O escritor
exorcizou os fantasmas do proselitismo, num gesto de instauração da liberda~
de- da liberdade autêntica, conquista cotidiana, para além da liberdade mitológica, que recolhemos mitologicamente no seio do absolutismo. A dor da
existência hoje consiste, er'n grande parte, em ter de abandonar o mito da verdade absoluta.
Ê fácil perceber como a ilusão ideológica vai cedendo progressivamente
à construção literária. O acontecim:ento-póético, como o acontecimento humano, não cabe em nenhum recinto formal. Confluente e legionário, projeta
a literatura como manifestação plural, preferindo dizer: o que a ideologia desfez, a arte refez. Esta é também uma denúncia do gênero como a forma perecível da literatura transcendental. Octávio de Faria, estranho conviva da linha do horizonte, soube compor um texto em que as espécies se aproxirriam,
mas em função de uma nova vida. O gênerO é muito menos do que a linguagem; porque o primeiro deixa-se conduzir pela submissão, e a segunda somente consegue viver porque sustenta de pé o sentido da liberdade. Foi a linguagem que baniu o decorativo em nome do decoro, e afastou a estilização
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para dar curso ao estilo; identificável em todos os quadrantes do seu fazer: na
narrativa romanesca, no ensaio político ou literário, na crítica cineiriatogrâfica ou na crônica esportiva.
Na sua Autocritica, uma das págirias m3is elevads de nossa história literária, Octávio de Faria se reconhece como "uma absorção contínua e ardente
de todos os extremos do pensamento". E os extremos do pensamento são os
seus desvios ideológicos, na extensão que se alonga do impaSse do poder à crise da revelação. A máscara ideológica aponta, imperceptivelmente, para a
violência, individual ou coletiva, num esquema de intolerável servidão. Por~
que "ifVfõlência, mais do que o malogrÕ: comunicativo, é a sombra da história
que,_ obsessiva e compulsiva, subjuga o'int~r~sse emancipat~io da espécie humana.
IfeSde a virada ilumliiísiã que os papéis se alternam, mãs o quadro conti·nua o mesmo. Permanecem os mecanislnos de sacralizaÇã·o, ~mbora perfazendo um circuito fechado que sai de DeuS para chegar à Razão. E a todo instante confunde-se razão humana com razão burguesa, no cerimonial predatório
da tragédia moderna; que outra coisa não é senão a percepção da opacidade,
que invade a classe burguesa ao tomar conhecimento, por íntermédio do seu
núcleo intelectual, do engano em que incorrera ao imaginar-se proprietária
exclusiva da universalidade, árbitro supremo do igualitarismo. Os ienegados
de Octávio de Faria carregam, pelos caminhos do mundo, essa ferida aberta.
Na sociedade antes de massa que de classe, o eixo das tensões ê deslocado dos confrontos classistas para os conflitos que se debatem no interior da
condição humana ou se exasperam nos transportes coletivos. Era perfeitamente previsível que o último capítulo da tragédia, na época planetária, fOsse
um ato de força hiperideológico, conseqUência não de uma coalizão Cultural,
mas de uma colisão tecnocrâtica, da qual o homem consegue sobreviveram~
putado, sem alternativa porque sem história. Mas é exatamente nesse minutolimite quando o trâgico recupera a sua positividade, e promove a luta sem
quartel contra a ·patologia do tempo. A tragédia moderna, em vez de ser o
mausoléu de todos os sonhos extraviados, ergue-se e dilata .. agonicamente" o
nosso próprio horizonte existencial. Como se a partir do bloqueio, ou do choque representado em Os Caminhos da Vida, começâssemos a superar o impasse.
Somos levado, com a licença e o perdão de Octávio de Faria, a imaginar
uma inesperada contracena, montada por Charlie Cyhaplin e Leon Bloy, em
que os dois, a quatro _rriãos~ terrilinariam pór fornecer, pelo menos o roteiro
do interminável longa-metragem dos .. tempos modernos", profano e nostalgicamente confessional, solitário e solidário a uma só vez.
Estaríamos imersOS- em Plena utopia? Talvez sim e talvez não. De qualquer maneira, evitamos aqui chegar para derramar as nossas últimas lágrimas
diante da tragédia burquesa. O que desejamos é simplesmente empreender
uma constatação prospectiva. A utopia concreta, o ainda-não, o possível,
constituem mola propulsora do curso do tempo.
Mas é este o tipo de renexão para ser levado a efeito no auditório da
Acadeinia? A reSpoSta é uma só: sem dúvida alguma. A Academia não se ingressa para encerrar a jornada, ou apenas desfolhar um simpático catálogo de
reinemoraçõeS. A AcacfeiDia Se chega para prosseguir, para recomeçar até.
Aqui nos ocupamos da língua. entendida como a codificação vitalizada do
acontecer humano, e dedicamos a nossa especial atenção para as linguagens.
a produtividade cultural, movimentada criadoramente na estrutura das formações simbólicas. Por isto a sua legitimidade advém da tradição, e da vida
futura e presente da nação.
-Na casa de Machado de Assis o intectual, depositário do acontecido e
agente do acontecer, sente-se em casa. Jamais como quem absorve placidamente o repouso residencial, e sim como quem elabora, tenazmente, laboriosamente, a sua agenda do amanhã. Porque o intelectual, o trabalhador intelectual, é a ponte sólida que liga e mistura o homo sapi'ens ao homo faber, sem
presciildir-da valiosa cooperação do homo ludens. O seu oposto, a imagem decrépita e residual da "torre de marfim", de hã muito se inscreveu, faZendo jus
a um lugar de destaque, entre as grandes co~trafações da história da cultura.
O intelectual sacralizado, na figura do profeta ou do prestidigitador, foi pelo
menos uma insensatez inaceitável, gerando uma aleatoriedade, que o incompatibilizou com o poder. Falhou ele ou falhou_ o poder? Falharam os doís,
certamente. A pura e simplória condenação do poder, querendo ser uma postura heróica, não passa de um recurso demagógico, completamente destituído
de vigor crítico. Do mesmo modo que o poder, definido como criação, e não
apenas produção, terá de incorporar a participação intelectual, tanto mais
conseqUente quanto mais desinibidamente crítica.
O crítico é aquele que busca a compreensão rigorosa dos fenômenos, das
ocorrências, das idéias, sem desvirtuar-se no contestador intransigente ou_np
opositor inveterado. Nesta impressão linear da crítica, o que costuma estar
presente é a ingenuidade ou a mera explosão temperamental, gerando o contrapoder, exibicionista e ocioso. Porque toda a crítica que radicasse o seu trabalho no confisco ou na delação, além de desatender aos seus deveres técni-
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cos, mergulharia num imperdoável niilismo; e o crítico, tão impotente quanto
ressentido, jamais conseguiria ultrapassar a faixa de um satelitismo irreversível. A sua efêmera luminosidade adviria dos pequenos jatos de luz vasados do
planeta ao qual se opõe - e porque apenas se opõe, vive de opor-se. Esta
síndrome da crítica militante, passa ao largo do poder e do saber. Mesmo
considerando que cada um deles- e aí reside um fator de pujança- dispõe
de mil e uma faces.
O poder é pedagógico. Ensina e forma. Deforma, quando se expõe com
um poder vazio de saber. O saber reforça o poder para ganhar, nessa troca incessante, os instrumentos de circulação e consumo do fato cultural. É inconcebível hoje pensar-se o fazer público por meio da condenação ou da rejeição
-freqUentemente ilusória- da economia do poder. Cabe, isto sim, resgatála socialmente.
Esta Cadeira se afirmou, no rumo de Joaquim Nabuco e Octávio de Faria, como um lugar superior da convivência. Os homens que aqui estiveram
sabiam ser, exemplarmente, seres conviventes. E a capacidade de conviver, na
medida em que venha a combinar, harmoniosamente, o trabalho, a interação
e o poder, conseguirá, decorrentemente, livremente, assegurar os níveis de
preservação e desenvolvimento da humanidade. E se constituirá em traço
identificador da própria conidçào humana. E por tudo isso que somente os
verdadeiros cultores do eonvívfO; desse intercâmbio. multiplicador, estão aptos para falar e enfrentar o desafio humano.
A história dos nossos dias, agora mais do que nunca, tem a obrigação de
substituir o prazer enfermo da dissolução pela competência do conviver. Pela
sabedoria do viver com. Ao lado dos conviventes, e impulsionados pela saudáM
vel energia da convivência, imunes portanto ao veneno da violência, havereM
ruos de construir o amanhã do encontro.

DISCURSO DE SAUDAÇAO A EDUARDO PORTELLA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 18 DE AGOSTO DE 1981
PELO ACADEMICO AFRÂNIO COUTINHO

•

Senhor Eduardo Portella
Nascestes na Bahia, naquela Salvador barroca, cidade encantada e misteriosa, altamente civilizada e civilizadora, da qual recebestes o gosto da conversa amãvel e culta, da convivência gentil, das boas maneiras, da sociabilidade, do convívio familiar, da arte de bem receber e da boa mesa. Dela deriva a
vossa tendência à composição sem capitulação. E que, civilização humanística a da Bahia, procura resolver os contrastes políticos e sociais pela conciliação e pelo diãlogo, pela miscigenação e hibridismo, detestando os sectarismos e as posições extremas. Estou a ouvir a música celestial de seus milhares
de campanãrios dobrando às ave-marias! Ainda escuto o batuque de seus atabaques, subindo do fundo do vales e enchendo as suas noites de s~:mho e mistério. Bahia mágica!
De vossa genitora, Dona Maria Diva Mattos Portella, representante típica da classe média daquela sociedade, baiana de tronco longínquo e ilustre,
herdaste as qualidades de distinção que fazem o gaúdio da boa gente de vossa
e minha terra. Também dela recebestes a vocação para ·o- magistério, competente e culta professora de quem fala alto a comunidade de Feira de Santana,
pela admirãvel folha de serviços prestados à causa da educação em nosso Estado.
Nessa cidade, porta do sertão, sede de um dos mais importantes centros
do ciclo econômico do couro e do gado, hoje verdadeira encruzilhada dos caminhos que buscam o Norte e o Nordeste, em Feira de Santana, vosso pai,
Enrique Portella, honrado comerciante e-spanhol, cedo se estabeleceu e fixou
no ramo em que prosperou. Viera da Espanha, daquela ãrea da Galícia dos
caminhos de Santiago- de Compostela, de cuja iinigração se enriqueceu a
Bahia de forte colônia espanhola. E foi ele, vosso pai, quem vos despertou a
c_ompreensão valorativa da Europa e a paixão pela Espanha, e nos vossos
dois iiriiãos, Enrique Portella e Franco Portella, a tranqUila vocação empresarial.
Assim, ao tronco baiano juntou-se um forte enxerto espanhol, de cuja
mescla se engendraria muito do encanto e da robustez de vossa personalidade
humana e intelectual.
Como se não fosse suficiente, ocorreu outra enxertia para mais vos fortalecer o espírito. Concluídos os estudos primãrios e iniciadas as humanidades,
em 1947 partistes para Recife, a fim de completar o curso secundário e seguir
os estudos superiores na famosa e admirãvel Faculdade de Direito, na qual
vos matriculastes em 1951. Aí aguçastes o temperamento crítico e o pendor
para ·as idéias, em que se distinguiram aquela cidade e aquela forja, sempre
fiéis·a-o· debate intelectual que caracterizou os tempos de Tobias Barreto e
Sílvio Romero. Recife era no Direito o que a Faculdade do Terreiro de Jesus
na Bahia foi para a Medicina: extraordinários centros de irradiação culturaL
Ainda ressoavam pelos salões e corredores da vetusta Academia os ecos
do famoso concurso de Sílvio Romero, em 1875.
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- A metafísica está morta, bradava ele a um examinador menos cordato
às suas idéias.
- Foi o se!thor que a matou? perguntou o lente sarcâstico.
- Não, não fui eu, foi a ciência ... o espírito positivo. o progresso. E
retirou-se da sala, renunciando ao concurso, ante a mofa dos examinadores e
em meio aos aplausos frenéticos da estudantada sempre ávida de novidades.
Mal sabia o_ nosso gigante que a história das idéias não o confirmaria: a
metafisica não morreu.
Também pelas ruas, pelas sacadas e no interior do velho Teatro Santa
Isabel parece que se ouviam as vozes de dois pugnazes boêmios da poesia Tobias Barreto e Castro Alves- que se encontraram como dois navios iluminados, cruzando-se na escuridão da noite.
A briga entre o sergipano e o baiano, por causa de duas atrizes, explodiria em versos.
Meus instintos não esmago
Não sonho, não me embriago
Nos banquetes de Friné ...
Era Tobias na ofensiva, ao que retrucava o Castro:
Sou hebreu ... não beijo as plantas
Da mulher de Putifar ...
A Academia do Recife, contudo, não logrou fazer-vos um bacharel típi~
co, embora vos diplomastes em 1955. Dela, é verdade, saíram juristas que,
com os da Faculdade de São Paulo, deram ao nosso país a sua estruturajurí~
dica. Mas também por ela perpassaram jovens que se tornariam escritores, alguns notâveis escritoreS, historiógrafos, poetas, romancistas, críticos lite-rário::i. Trazíeis do bom berço a vocação docente. A ela se ligaria,
desenvolvendo-se, a vossa vocação de escritor. E vos fizestes escritor e crítico
literário. Nessa condição é que entrais para esta Academia. Desde muito cedo, vosso e meu querido Jorge Amado e eu conspirávamos a vossa entrada
para a Academia. E isso é de longe. O próprio autor de Os Velhos Marinheiros, ao empo~saf-se em 1961, jâ prenunciava a vossa eleição.
Sentistes, no Recife, que não era aquele o vosso caminho. Vosso inconformismo intelectual exigia mais que um diploma de bacharel em Direito. Por
isso, buscastes a Espanha. E enquanto decorriam os anos do curso jurídico,
ao mesmo tempo, viajáveis à Espanha, dividindo o ano de estudos entre Recife e Madri, conciliados os períodos Ietivos, que não coincidiam, e assim con~
seguindo queimar as etapas de um e outro, num esforço explicável somente
por indômita voittade de saber.
Dessa forma, foi-vos fácil absorver obras como as de Unam uno e Ortega
Y Gasset, ao tempo em que vos familiarizáveis com a grande literatura espanhola e com as lições, então no apogeu, da escola espanhola de Estilística, nos
cursos de Damaso Alonso e Carlos Bousono, bem como de Filosofia com os
professores Xavier Zubiri e Julian Marias.
Durante esse tempo, não desdenhastes a França e a Itãlia, onde Paris e
Roma vos proporcionaram ainda mais que aprender.
Então, concluídos em 1955 os cursos de Letras em Madri, em 1956 chegastes ao Rio de Janeiro, com o carâter formado e a inteligência burilada.
Aqui plantaríeis a vossa tenda de pegureiro intelectual, armado de baraço e
cutelo para grandes feitos no campo das letras.
Ficará, todavia, acima de tudo, marcado para sempre no vosso espírito
aquele hibridismo Bahia-Pernambuco. Não é novo aliãs o fenômeno em nossa vida cultural. Nossos Castro Alves e Rui Barbosa dele participaram. O
pernambucano Joaquim Nabuco era filho de pai baiano. Gilberto Freyre é
muito querido e festejado na Bahia e, ainda em artigo recente, salientava o
fato de Pernambuco e Bahia, desde o século XVI, ..constituírem as bases,
uma completando a outra, de uma cultura nacionalmente brasileira".
Vós perfizeStes essa união estabelecendo o vosso lar harmonioso com
uma doce pernambucana, Dona Célia Maria de Albuquerque Portella, pósgraduada em Educação, a qual jâ vos propiciou, como dádiva e patrimônio
maior, a carioquinha Mariana.
Ê dessa mistura que se tem constituído o Brasil.
A convite de nosso companheiro Mauro Mota, tivestes, ao retorno, urna
fugaz passagem pelo Recife, como redator político e crítico literário no Diário
de Pernambuco. Mas a velha capital intelectual do País vos atraiu, e aqui fostes nomeado técnico de educação do MEC, professor assistente da antiga Faculdade Nacional de Filoso_fia e participastes do Gabinete Civil da Presidência Juscelino Kubitscheck.
Começa, então, vossa atividade de crítico literário militante no Jornal do
Comércio em 1957, a chamado do saudoso Santiago Dantas. Não éreis novo
no mister. Ainda estudante no Recife já haviam aparecido artigos críticos de
vossa lavra, tanto quanto, de volta ao Brasil, em jornais de Pernambuco e do
Rio de Janeiro. E essa atuação firmou definitivamente o vosso conCeíto de
notável crítico literário.
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De mim, entretanto, não enxergo em vossa personalidade intelectual um
crífiCo de exclusiva formação literâria, muito embora vos considere um dos
maiores que jâ tivemos, um crítico de literatura, a que não falta a preocupaçãO com os segredos da linguagem. Compreendo que não aceiteis a crítica
sem um embasamento doutrinârio, ao invés do que ocorria com os críticos
impressionistas. Roland Barthes, a maior figura das letras francesas da geração surgida após a Segunda Guerra Mundial, em uma das admiráveis entrevistas reun· :as no seu último livro- Le Grain de la Voix- afirma não
compreender método crítico independente de uma filosofia mais geral e reconhece que '"toda crítica declara a ideologia sobre a qual inevitavelmente ela se
funda".
E esse o vosso caso. Considero-vos um crítico de literatura envolto por
um crítico de idéias, filosoficamente fundamentado e sustentado. Sois, mais
do que isso, um crítico da cultura, voltado ontologicamente para tudo o que
diga respeitO ao homem, o homem universal, dentro e fora da ••tragédia burguesa". Parece-me que ressoa permanentemente aos vossos ouvidos aquela
máxima de Terêncio: sou humano e tudo o que é humano me concerne.
Por isso é que sois um crítico militante nos mais difei-entes espaços dosaber: a Literatura, a Filosofia, a Política, a Educação, a Comunicação, os di~
versos níveis do acontecimento brasileiro, sobre os quais se debruça constantemente a vossa rica e original meditação.
Sois um crítico de Literatura num amplo trajeto que começa com os vos~
sos pioneiros estudos reunidos nos livros Dimensões I, Dimensões II, José de
Anchieta, escritos à luz d<! estilologia espanhola, até chegar a Literatura e
Realidade Nacional, e especialmente à formulação de uma teoria ontológica
da literatura, na vossa tese de Doutorado, defendida na Faculdade de Letras
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aparecida em livro sob o titulo
Fundamento da Investigação Literária (1974).
Enquanto crítico de idéiaS vós vos afirmais como pensador, numa linha
de coerência dentro da Filosofia ocidental, que se articula de Herâclito a
Nietzsche, atingíiido Heidegger e os pensadores da escola de Frankfurt, especialmente Jifrgen Habermas. Os vossos ensaios so_bre Ortega y Gasset, Sartre,
Luckács, Heidegger, são testemunhas vivos da vossa vocação filosófica.
Como crítico da cultura, vós reunis a- compreensão aberta da cultura, a
de sempre e a que emerge em nossa sociedade de massa, tal como aparece em
vossos livros Dimensões III, Teoria da Comunicação Literária e Vanguarda e
Cultura de Massa.
Também aí se instaura a vossa oportuna e atilada "'pedagogia da qualidade", concepção nova a ser incorporada ao nosso ideãrio educacional, e
aparecida em artigos e conferências esparsos, e no discursO de vossa poSse na
Academia Brasileira de Educação, publicado sob o título Educação e Estado,
no qual empreendeis uma análise magistral do nosso saudoso Anísio Teixeira, o Est~ dista da Educação, na feliz definição de Hermes Lima. Consoante
vossa concepção, Cultura e Educação ·podem ser vistas unidas num jogo alternado, marcado por extrema originalidade, e no qual os sistemas formais e
os mecanismos informais configuram um novo e matizado espaço pedagógico.
Visto desse ângulo, vós sois um político, um pensador político, no sentido alto, mas não sois, de modo algum, um partidarista. Vejo-vos antes como
um inteirista, se me for permitida a expressão de um mestre muito de vosso
agrado, D. Miguel de Unamuno.
Sois um militante livre, como cabe_ a todo intelectual autêntico, jamais
submisso ao jargão da militância.
Daí quC vossa linguagem é aberta, como vosso pensamento, e como a
história~ a soCiedade, a cultura e a literatura que postulais e estudais.
Vossa militância, não sendo partidarista, exerce-se nos livros, na câtedra,
na imprensa, na Revista Tempo Brasileiro e vossas publicações autónomas e
também nas funções -públicas que desempenhastes, inclusive no Ministério da
Educação e Cultura do Governo _do eminente General Jpão Bat~sta de Oliveira Figueiredo.
Não posso esquecer, ainda, que tendes tido uma brilhante carreira uni. !rsitãria: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito
o Recife, seguistes no estrangeiro cursos de especialização em Filosofia, Li.eratura e áreas de Ciências da Linguagem. Posteriormente conseguistes em
concursos públicos os títulos de Doutor em Letras e Titular de Teoria Literária pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da
qual viestes.?. ser Diretor. Os cargos públicos que ocupastes vos chegaram naturalmente, convocado graças ao conceito excelente que granjeastes, sem que
correstes atrás deles, nos quais entrastes, e deles saístes com a mesma dignida~
de e naturalidade, sem precisar usurpar para subir.
Desta maneira, poderíamos dividir, da perspectiva doutrinária, o vosso
itinerário crítico e filosófico, em três momentos principais: o primeiro é o cu/~
ruralista. E a fase da formação na Espanha, sob a êgida de Ortega y Gasset e
Unamuno, e da estilologia de Damaso Lonso, Carlos Bousoiio, além de
Amado Alonso. Não faltaram nesse período as sábias lições do grande hispa~
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nista francês Marcel Bataillon, e dos alemães Le_o Spitzer, Ernest Robert Cu_r:tius, Erich Auerbach e Hugo Friedrich.
A segunda fase é a da absorção progressiva da trepidação social e da crise contemporânea da civilização, quando se nota a presença de Jean Paul Sartre, que trouxeStes ao Brasil, por ocasião do I Congresso Brasileiro de Crítica
e História Literária, reunido, por vossa iniciativa e organização, na cidade do
Recife, em 1961. A esse momento pertencem os vossos livros A/rica: colonos e
cúmplices e Literatura e Realidade Nacional. e é dentro dessa mesma atmosfe~
ra cultural que criastes, em 1962, a Revista Tempo Brasilerio, que até hoje dirigis, na qual a controvérsia intelectual de nosso tempo encontrou uma tribuna
e um valioso núcleo de debates. A Editora Tempo Brasileiro, que edita are~
vista, e de que sois conselheiro ~g:itorial, deve o seu êxito também ao vosso irmão Franco Portella.
O terceiro momento de vossa evolução literária se caracteriza pelo
exercício e elaboração de uma ontologia plantada socialmente, onde se busca,
em meio às dificuldades impostas pelas seduções tecnocráticas do nosso tempo, o encontro e o intercâmbio convenientes do homem moderno com a técnica.
Sois, assim, um pensador, um crítico literário, servido por um escritor
nato.
Como todo escritor de categoria, vós possuis o gosto da palavra. Tendes
o prazer sensual de lidar com elas, elegantes e finas que se tornam em vossa
pena. Não foi em vão que recebestes as lições dos mestres da estilística. Hoje
s_ois dono de uma das mai:s belas prosas do Brasil. Sem esquecer também
aquele vezo beín baiano do trocadilho, do bon mot, do epigrama, do torneio
malicioso e da ironia mordaz, heranças da linhagem baiana dos Gregório de
Matos, de quem gostais de dizer~vos descendente.
Vossa escritura denota um gosto voluptuoso da frase torneada, bem
soante, melódica, sem concessões ao racionalismo do idioma e do estilo de
Racine, efeitos esses obtidos_ graças a inovações e inusitadas aproximações de
palavras e frases de rica sonoridade em que excele a vossa alma sensitiva.
Por isso e muito mais, como escritor e crítico literário dos mais bem dotados de vossa geração, vosso lugar sempre foi nesta Casa.
Aliás ela vos acompanha hã muito. Prova-o o Prêmio Sílvio Romero de
Crítica Literária que vos concedeu em 1959. Outros prêmios vos foram galardoados, revelando o apreço em que vos têm os juízes literârios. Assim, o- Paula Brito, da Prefeitura do antigo Distrito Federal (1959), o Fernando China~
glia da União Brasileira de Escritores (1971), o Golfinho de Ouro de Literatura (!971).
Não posso esquecer que vossos méritos têm sido reconhecidos também
através da concessão de honrarias estrangeiras e nacionais, como as condecorações de Grande-Oficiar da Ordem do Mérito Militar, a de Grande~Oficial
daOrdem do Mérito Aeronáutico, a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Naval, a
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Brasília, a Grande Medalha da Inconfidência,
a Gran-Cruz da Orden Civil de Alfonso El Sabio, oferecida esta última pelo
Rei da Espanha, D. Juan Carlos, além da Cidadania Carioca outorgada pela
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.
Senhor Eduardo Portella
Em recente'conferência sobre a Missão da Universidade, o vosso mestre
Julián Marias assírialava que a Universidade não é um sindicato, nem um
partido político: é uma Universidade --e é assim que deve atuar na vida
pública. Se agir de outro modo torna-se estéril, acrescenta.
Aprofundando o seu pensamento, Juliân Marias, por se tratar da inau~
guração de uma cátedra com o nome de Ortega y Gasset, relembrou palavras
muito pertinentes do imortal pensador espanhol. Pregava Ortega a reforma
urgente da Universidade, e afirmava que o mal espanhol era então o que ele
designava por ..grosseria", isto é, a complacência com a vulgaridade. O contrário da grosseria é o homem que, dotado de caráter, procura fazer as coisas,
não de qualquer maneira, mas bem feitas. E aquele que tenta fazer as coisas
bem. Essa é a principal obrigação do homem que exige de si mesmo.
Nenhuma reflexão mais apropriada a nosso mundo em crise, submerso
em um aviltamento de valores, característicos de uma época de transição.
Esta é a tragédia de nosso tempo, de todos nós: vivemos no fim de uma época
e começo de outra, ainda somos presos a valores arcaicos e não criamos novos, estamos destruindo um tipo de civilização e não logramos gerar outro.
Não nos faltam progressos têcnicos, materiais, mecânicos. Falta~nos grandeza. E nenhuma civilização digna desse nome ainda cresceu sem grandeza.
Daí a importância·que dou à vossa upedagogia da qualidade", componente, a meu ver, de todo um acervo de importantes meditações, que desenvolveis neste momento, acerca das relações entre o intelectual e o poder.
Desde que D'Alembert, em 1753, lançou o seu famoso ensaio sobre o intelectual e o poder, desencadeou-se uma polêmica, ainda hoje viva, a propósito do papel que o intelectual pode desempenhar no governo das sociedades,
ora posto em dúvida, ora em connito, ora requestado como influência possível ou colaboração desejada. Não tem sido fácil a intimidade. De um lado, há
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às vezes a tendência ao· isolamento, à torre de marfim, à recusa a sujar as
mãos. Do outro, a anulação freqífente da independência. E ainda, em diversas ocasiões, o chamado ao angajamento, ao enfeudamento, nesse ou naquele
grupo, do homem de pensamento e do escritor de imaginação. Nunca talvez
como em nossos dias essa polêmica foi tão aguda. E que nossa época é particularmente estúpida ao reduzir os homens à oposição maniqueísta da direita
e esquerda. De qualquer modo, esquerda, direita, centro, partidos políticos
conservadores ou revolucionãrios, de todos os quadrantes sociais o intelectual é bafejado ou repelido, seja como ineficiente aos tecnocratas, seja como
incômodo às burocracias totalitárias, seja como buliçoso demais para os conservadores, seja envolvido em desconfiança pelos governos temerosos da
força da inteligência.
Senhor Eduardo Portella, é estreita a porta dos donos da vida e das mansões do poder.
Por isso, não temetCiãfirmar: para quem possui a vocação das Letras, a
Literatura acinla de tudo. Mesmo porque o mister literário só depende de
nós. Jamais se logrou impedir o ato de escrever a quem possui esse dom. Nem
tribunais, nem censuras, nem inqu-isições.
Não recearei assseverar ainda: no Brasil, a Literatura é a mais importante expressão do espírito nacíonãl. Somos um povo literário por excelência.
Foi a Literatura que desenvolveu, desde Anchieta, a nossa identidade de povo
e de nação. E ela que vem empreendendo, de maneira progressiva e pertinaz,
o processo brasileiro de descolonização mental.~ ela que melhor reflete em
nosso País as formas de sua unidade na variedade. E ela que resiste a qualquer tendência ao abastardamento, tão comum entre nós, de homens, costumes, instituições. E ela o melhor espelho do carãter brasileiro. Literáture d' abord.
Em nossos dias de crise, fomos deixados órfãos pela política, religião,
ciência, educação. Nenhuma delas parece apta a propiciar ao espírito conturbado a força necessária para levarmos avante a aventura humana. Que nos
aguarda?
A vida humana existe muito além do cotidiano. E: um projeto, em constante desenvolvimento, no qual hâ muito de mistério. Pois a literatura é a viagem ao desconhecido, é a busca de solução para o destino ignoto, é uma resposta à noite existenCial. Ela nos torna comensais dos gênios. Integra como
um só todo o homem e o mundo, a natureza e as coisas, ela aponta o sentido
da vida, ensina a viver a dignidade. Só ela nos salva do naufrágio das ilusões.
Ela é a própria esperança.
Senhores Acadêmicos.
A cadeira 27, cujo patrono é Maciet Monteiro, e na qual se sucederam
Joaquim Nabuco, Dantas Barreto, GrCgório Fonseca, Levi Carneiro e Otávio
de Faria, atualiza a sua tradição - participante, liberal, legalista, literária,
crítica - ao incorporar a personalidade de Eduardo- Portella.
Senhor Eduardo Portella,
Um privilégio que desfrutareis nCsta Casa, dos mais nobres templos da
cultura brasileira, é o ensejo que tereis de privar mais freqUentemente com um
mestre, que é vosso tanto quanto meu, e que é dos maiores brasileiros de todos os tempos, a figura ímpar de Alceu Amoroso Lima.
Ainda há pouco, em um programa de televisão, entre as inúmeras provas
de sua grandeza intelectual, ouvimos esta lição oracular de sua velhice gloriosa:- o que vale acima de tudo na vida é a sabedoria do coração.
Senhor Eduardo Portella: vós sois um homem que vive pelo coração, não
obstante a refinada, lúcida e ativa inteligência que Deus vos deu.
No Brasil, duas coisas comunicam essencialidade ao nosso viver: a Natureza e o Coração.
Nada mais importante do que saber curtir a·natureza, essa natureza generosa que a nossa incútia depreda, essa paisagem espantosa de praias, baías,
montanhas, lagos, florestas e planícies, essa riqueza de flores, frutos, árvores,
este céu azul de luz, que nos provariam a existência de Deus, não fôssemos
amiúde assaltados pela velha dúvida do herói dostoievskiano. Não foi em vão
que o gênio florentino de Botticelli fez surgir a Vênus por entre as forças da
Natureza simbolizando assim o 'nascimento do Amor e da Beleza.
Por outro lado, Senhor Eduardo Portella, não menos fundamental é saber viver pelo coração. E isso vós o sabeis. Vós sois um autêntico homem cordial, sabeis fazer amigos, sabeis ser amigo, sabeis ser amigo dos vossos amigos, jamais vos esqueceis deles, sabeis dar-vos- e a doação de si é a suprema
dádiva- tudo isso torna um prêmio a -vosSa Convivência. Viver é conviver. E
conviver com as pessoas, com os companheiros, com os irmãos da mesma fê e
de idênticos ideais. Sabeis ser generoso. Sofs -um artista da amizade. E a aptidão para a amizade pressupõe a renúncia à invejei e aos impulsos momentâneos dos interesses e da inautenticidade. 9 vosso gosto da amizade traduz-se
por vossa capacidade invencível de admirar .
Quando, ao final da existência, voltamos a mirada para trás, nada mais
compensador do que a recordação dos amigos que fizemos na caminhada.
Nada mais confortador do que ouvir de companheiros de infância o que escu-
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tei há pouco pela voz de um querido e saudoso amigo, Péricles Madureira de
Pinho. "Seu Afrânio, está fazendo sessenta anos que nos encontramos nos
Maristas"! E de outro não menos querido, Jones Seabra, catedrático de Medicina na Bahia: "Você é- O meu mais velho amigo~'!
fsso faz um bem enorme à alma, meu caro amigo. Poder sentir que fomos amigos, que não traímos nenhuma amizade, que não decepcionamos e
fornos fiéis aos amigos, o que é igual a ser fiel a si mesmo.
Os moralistas e sábios sempre exaltaram a amizade. Há referências e
mesino estudos sobre a amizade em Homero, Hesíodo, Eurípedes, Xenofonte, Aristóteles, Cícero, Virgílio, Ovídio, Shakespeare, Montaigne, La Rochefoucauld, Moliêre, La Fontaine, Boileau, La Bruyére, Voltaire, Oscar Wilde,
Cocteau e inúmeros outros. A Voltaire se atribui a frase: ·~Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami". Nosso Machado de Assis também refletiu sobre o assunto e verberou a ingratidão, que é a pior forma dap
antiamizade. E possível mesmo admitir que a amizade é superior à paixão, à
sensualidade, ao amor.
Senhor Eduardo Portella, nesta Casa da convivência amiga, encontrareis
grandes oportunidades para dar expansão às excepcionais qualidades do vosso coração. Sereis aqui bom amigo de muitos amigos: alguns jâ são antigos,
outros serão amizades novas dia a dia construídas.
Sede bem-vindo à nossa convivência, Senhor Eduardo Portella.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra o nobre Sr.
Senador Paulo Brossard, como Líder.
O SR. PAULO BROSSARD (Como Líder. pronuncia o seguinte discurso. - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A crise da Previdência Social, de súbito, eclipsou a todos os demais
problemas que atormentam a vida do brasileiro. Atê as bombas do Riocentro
ficaram em segundo plano. Não era para menos. Como o pão, a Previdência
Social interessa a todos em uma sociedade que almeja um mínimo de segurança social. Ao demais, desta vez a controvérsia tinha como protagonistas
Ministros de Esúido, envolvendo no debate a Presidência da República e contribuindo para levar, de roldão, ao que: se diz, o poderoso Chefe da Casa Civil, a quem se atribuía, aliãs, posse de artes estranhas e essências perigosas.
Teria de ocupar várias sessões se pretendesse fazer a crônica dos males
da Previdência e de seus descaminhos. Limitar-me-eí a alguns aspectos,
servindo~me, de preferência, de palavras oficiais.
- A respeito de Previdência Social nenhuma autoridade é mais autorizada
que o Ministro da Previdência Social.
Começo, pois, por valer de sua alta autoridade. Alta e insuspeita.
Ha Previdência Social é uma ilha cercada de corrupção por todos os lados"' (Zero Hora. JB.25,VI.81).
Não será elogio aos serviços que dirige, nem louvor a seus antecessores
no Ministério que ocupa, mas a sentença é de clareza solar.
Quando Começou
Suponho que não ocorreu de inopino a corrupção que cerca a Previdência por todos os lados, dela fazendo como que uma ilha, para repetir a expressiva definição miilisterial, como -de inopino não se formam ilhas, salvo nas
formidáveis convulsões primevas, fenômenos sem similaridade na administração em geral e na Previdência em especial, cuja idade é de apenas 50 anos
no Brasil, período que pode ser abrangido num golpe de vista.
A mim parece que a corrupção não teria se inicici.do neste Governo, exatamente sob a gestão do diligente Ministro atual; por mais que ele me fosse
desafeiçoado, a ele não atribuiria esse demérito. A todas as luzes também me
parece que seu antecessor imediato, Titular da Pasta durante todo o Governo
Geisel, hoje Embaixador em França, dificilmente escapará de responsabilidades no tocante à denunciada corrupção que circunda a Previdência, em graus
que podem variar da instalação à manutenção e à prolifeJ~·r:ão da lepra da venalidade.
Mas se é evidente que o antecessor do atual Ministro se não pode eximir
da tremenda responsabilidade, é de indagar-se: só ele seria ,.esponsâvel ou a
corrupção dataria de antes e não teria começado no Governo Geisel? As proporções oceânicas que ela veio a atingir ter-se-iam iniciado naquele qOnqiiênio amaldiçoado, o qiiinqüênio dos Lutfallas, da Ferrovia do Aço e do Pacote de Abril?
Por menos simpático que eu seja em relação à Presidência passada, não
me pareceria razoável a ela circunscrever a luxuriante corrupção que terminou por cercar a Previdência, transformando-a em ilha, como veio encontrãla o Ministro atual.
A corrupção, que hoje enlaça a Previdência por todos os larlos, ter-se-ia
iniciado no Governo Médici? ou no Governo Costa c Silva? ou ainda no 'J-o~
verno Castello Branco?
Quem sabe ela vem de antes deste, antecede ao Movimento de 64?
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Antes ou depois de 64, em qualquer hipótese, seria melancólico reconhe~
cera frustração daquele Movimento, que com alarde levantara a bandeira da
anticorrupção. No sexto governo do chamado ciclo revolucinârio, ou, para
ser mais preciso, no sexto-governo pós-64, um Ministro, insuspeito, por isto
mesmo, em público e raso declara que a corrupção cerca a Previdência por todos os lados. De maneira clara, e por isto inteligível, em meia dúzia de pala~
vras, diz tudo quanto seria necessário para retratar o flagelo:
.. a Previdência Social é uma ilha cercada de corrupção por todos os
lados".
Na sua brevidade e clareza, o conceito é lapidar.
Não vou remontar a Lindolfo Cullor, que, tenho -corno certo, pode dormir tranquilo o sono eterno. Fico no período pós-64. E indago de mim para
comigo: o oceano de corrupção, no qual se insere a ilha da Previdência, não
será responsável pelos descalabros desse distrito da administração federal?
Parece inegável.
Então, será razoável que para socorrer a Previdência, anemizada pela
corrupção, o governo imponha a majoraçã_o das contribuições dos que trabalham, empregados e empregadores, o governo que em 17 anos não consegiu
impedir que a Previdência se convertesse em ilha cercada de corrupção por
todos os lados?
Que governo é este que, 17 anos depois do Movimento que de ponto em
branco se propunha extirpar a corrupção, não apenas da Previdência, mas de
toda a administração, confessa que
.. a Previdência Social é uma ilha cercada de corrupção por todos os
lados?"

Corrupção e incompetência
Se em matéria de corrupção a fulminante sentença ministerial não auto~
riza se diga seja ela congênita à Previdência, pois não precisa quando teria começado, já a congenialidade com os erros foi proclamada sem rebuços pelo
Ministro.
Falando na Escola Superior de Guerra afiançou:
.. foram 58 anos de erros. Chegou a hora de resolver o problema a
qualquer custo, mesmo com o ônus da impopularidade" (Zero Hora, 8-VIII-81).
De Lindolfo Collor a Nascimento e Silva, ou melhor, antes mesmo de
criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social, já os erros andavam
acolherados à Previdência e com ela irmanados.
58 anos de erros.
Quantos de corrupção'?
Encarado o problema sob este aspecto, relevante, mas não exclusivo,
surge esta indagaçãO: aumentando a contribuição dos que trabalham, operários e empresários, o Governo não estará precipuamente aumentando também e ao mesmo passo a cota consuetudinariamente reservada à corrupção,
de modo a fartá-la - afinal, são tempos de recessão -, e não estará assegurando maiores recursos à incompetência, que, faz 58 anos, impera na Previdência?
Tanto mais pertinente me parece a qUestão quando o valente Ministro
assegura que
..chegou a hora de resolver o problema a qualquer custo".
'A qualquer custo" dir-se-.ia vem sendo feita a Previdência, coroada por
58 anoS de erros e cercada, como ilha, não se sabe de quantos de corrupção.
Sabe-se o que tem sido feito; deve saber-se que o que tiver de ser feito
não poderá sê-lo no empirismQ do "a qualquer custo"; essa mentalidade terá
levado a Previdência à situação falim_e:niar, denunciada pelo Ministro, e não
pode continuar. A sociedade não suporta a política da incompetência ou a incompetência lhe fazendo a política que se traduz no ua qualquer custo".
Anos de corrupção, não se sabe quantos, mais de meio século de erros,
58 anos, eis o quadro que da Previdência Social dã ao País o ilustre titular da
Pasta, agora disposto a corrigi-la
4

ua qualquer custo", regra que ofende a sociedade alarmada e exausta.
Contribuição Tríplice
Com a Lei Eloy Chaves a Previdência Social começou em 1923. Sua finalidade era propiciar aposentadoria e pensão aos ferroviários. Como se vê, antes da Revolução de 30 e depois do Tratado de Versalhes e das constituições
européias posteriores ao cataclisma da grande guerra, sob a influência daquele vento de socialização que agitava o· mtiildo, a que aludira Ruy Barbosa, em
1919, quando candidato à Presidência da República, e que fazia c-om que as
declarações de direitos, em sua inflexibilidade individualista, imortais, mas
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não imutáveis, já não corresporidessem "exatamente à consciência jurídica do
universo" (Campanha Presidencial, 1919, p. 159, Obras Completas, XLVI,
1919, I, p. 119-120).
Para custear a aposentadoria e pensão dos ferroviários, foi concebido
sistema de contribuições- de empregados e empregadores (Decreto 4.682,
24.1.1923).
A partir de 1934 passou a ter assento na Constituição o sistema previdenciârio e o modo de mantê-lo .
A Constituição de 34 dipôs em seu art. 121, § I•, h:
uart. 121. A lei promoverâ o amparo da produção e estabelecerã as condições de trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista
a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.
§ 19 A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos,
além de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:...
h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, as~
segurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do
salârio e do emprego, e instituição de previdência, mediante contri~
buição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da
velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidente de trabalho ou de morte."

j

A Constituição de 1946 manteve a regra no art. 157, XVI, reiterada pelo
Código de 1967, art. 158, XVI, e repetida pela Carta outorgada em 1969, art.
165, XVI.
É este o texto em vigor:
.. Art._ 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua con.dição social:
XVI. previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez
e morte, seguro-des·~mprego, seguro contra acidentes do trabalho e
proteção da metenidade, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado."
Como se vê, desde 1934, a contribuição tripartite para custear a Previdência Social foi engastada na lei das leis, no texto supremo.
Pois a despeito da ancianidade da regra, e não obstante o seu caráter
constitucional, o que importa em dizer, superior ao mandamento de qualquer
outra lei, a União não tem honrado sua obrigação, tanto assim que, segundo
o Ministro da Previdência Social, era de6 bilhões (hoje, 6 trilhões, não fora o
cruzeiro novo). Nesse ano, a União teria pago 10% de sua dívida, 600 mi~
lhões, informa a mesma fonte (JB, 23.VI.81).
Quando da unificação dos Institutos de Previdência, no Governo Castello Branco, em 1966, a dívida já estava em 590 milhões (bilhões antigos),
para atingir a casa dos 7 bilhões 830 milhões (7 triblhões 830 bilhões antigos)
nove anos depois, em 1975, dívida que no ano seguinte, em 1976, andava em
14 bilhões, 665 milhões (14 trilhões, 665 bilhões), tendo se agigantado para 56
bilhões em 1978 (56 trilhões), e chegando a 99 bilhões (trilhões) em 1980 (JB.
23.VI.81). No ano em curso ela deve atingir 106 bilhões e a previsão é de que
no ano próximo venha a ser de 213 bilhões, se exata a declaração do Ministro
da Previdência (O Estado de S. Paulo, 20.V.81).
Em 1960, a dívida da União para com a Previdência Social era de Cr$ 6
bilhões; vinte anos passados, com toda a sabedoria e incorruptibilidade que,
segundo a propaganda oficial, tem caracterizado os governos desde 64, a dívida passou para 99 bilhões, que seriam trilhões, porque nesse entretempo um
mil cruzeiros passou a ser um cruzeiro.
Em 20 anos a dív,da da União aumentou em 1.550%!
Eu me sirVo, Sr. Presidente, de dados do Ministro da Previdência.
Forçoso será convir que não há exagero na observação do Jornal doBrasil, em seu editorial .. Reino Falido":
"a história da Previdência é também a história do aumento das dívidas do Governo" (JB, 22.VI.81).
O fato é tanto mais grave quando o não pagamento importa violação de
norma constitucional categórica e inafastãvel, insofismável e imperativa.

Desse fato confessado, o sistemático não pagamento da contribuição fe~
deral, que seria a contribuição social, à luz de que princípio, jurídico, político,
moral, pode a União, que deve e não paga, exigir maiores contribuições dos
que pagam e não devem à Previdência?
Ainda uma vez recorro à autoridade do Ministro da Previdência. Depondo perante a Câmara, afiançou ele que o déficit da Previdência é crônico e se
deve principalmente aos débitos sucessivos da União, que se vem furtando
aos pagamentos devidos desde_ a criação da Previdência em 1923.~.
· Se isto ê certo, e não hã quem ponha em dúvida o calote oficial, como
pretender-se que os que pagam, empregados e empregadores, continuem 2-
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pagar e passem a pagar mais, e para que o devedor que não paga continue a
não pagar?
Além do Cãlote, o Desvio
Mas não só a União não paga à Previdência a sua cota-parte, senão também que se apropria do que à Previdência pagam os demais contribuintes,
trabalhadores e empregadores, ao desviar recursos específicos do sistema previdenciãrio.
Segundo notícias copiosas e repetidas, recursos da Previdência têm sido
aplicados em ITAIPU, Vale do Rio Doce, SIDERBRÁS, Instituto de Resseguros, Nuclebrás, Transamazônica...
.
No que tange à NUCLEBRÁS, Instituto de Resseguros e Itaipu, o Ministro confirmou o desvio, esclarecendo ter sido de um bilhão a singular ajuda da Previdência à binacional de Itaipu (JB, 25.VI.81, Jornal da Tarde,
6. V/l.81 ). Tem mais. Declarou o mesmo Ministro que as verbas da Previdência fo"i'ã.ffi desviadas pelo Governo Federal durante mais de trinta anos.
'"para obras de infra-estrUtura de base e para o campo imobiliãrio"
(JB3, 25.VI.81).
Como se vê, o desvio de verbas previdenciárias é confessado pelo Ministro da Previdência, que chega mesmo a declarar que ele ocorreu durante 30
anos. Ocorre que o Código Penal define como delito, no título udos crimes
contra a administração pública".
Hdar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida
em lei".
É o que dispõe o art. 315 do Código Penal.
Quem tem desviado as verbas da Previdência? Obviamente, não tem sido
o amanuense?
Algum dia alguém foi responsabilizado pelo crime cuja ocorrência é confessada? Evidentemente não, porque quanto maior o delinqüente e público o
delito, mais segura a impunidade.
De resto, quem viola a norma constitucional, por que haveria de acatar a
lei penal?
Mas não é tudo.
Descumprindo o disposto no art. 89 do Decreto-lei n9 1.805, a Previdência, por embolsar as parcelas do salário-educação devidas aos Estados, a estes
a Previdência devia, em junho, a ninharia de 17 bilhões. 17 bilhões recolhidos
das empresas e não transferidos aos Estados.
E pelo mesmo processo de apropriação indébita, salvo melhor denominação, devia em junho I bilhão e 900 milhões ao SES! e ao SEN AI.
Por tStó O Estado de S. Paulo podia asseverar no editora! "A Previdência
expande os seus males":
"A situação em que se encontra a Previdência Social já não afeta apenas os que dela dependem para os serviços de seguridade social; a calamidade vai a tal ponto que agora são os governos dosEstados que têm de dirigir-se ao Presidente da República para reclamar o pagamento do que lhes é devido e foi retido pelo lAPAS, o
mesmo fazendo o Sr. Luis Eulália de Bueno Vidigal, pedindo a parte do SES I e do SENA I que a administração financeira da Previdência vem retendo. Já não se trata de receber o dinheiro dos trabalhadores e das empresas e não dar serviços; trata-se de receber o dinheiro do salário-educação e as contribuições devidas às entidades da indústria e simplesmente embolsá-los. Antigamente, essas coisas tinham nome.
Quando um órgão do governo federal recebe e não paga o que é
devido a governos estaduais e a entidades privadas, como se poderã
reclamar dos particulares que não cumpram com rigor a lei" O Estado de S. Paulo, 19.VI.81).

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, ouço um pedido de aparte
do Senador Luiz Cavalcante. Nada é mais grato ao meu coração do que ser
honrado por um aparte de S. Ex' E vejo, ao mesmo tempo, que o Senador
Agenor Maria também se candidata a _um aparte. Eu teria o maior prazer de
ouvi-los e terei o maior prazer, se puder dar esses apartes. Mas como ainda tenho alguma coisa a dizer e como devo respeito ao Regimento da Casa, perguntaria ao nobre Presidente se poderia dar os apartes. Para mim nada seria
mais grato do que dar a um e a outro.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex• pediu a palavra
como Líder e, naturalmente, é uma das características estranhas do nosso Regimento. O Líder tem sempre menos tempo do que qualquer orador. Os oradores, durante o período do Expediente, têm meia- hora, e, após a Ordem do
Dia, têm uma hora. O Líder tem vinte minutos. Nósjá fizemos com qúe os
vinte minutos fossem vinte e cinco riiinutos e, naturalmente, os apartes de V.
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Ex.' ficarão a ctitério de V. Ex• e dos companheiros que estão inscritos para
usar da palavra ainda ha Hora do Expediente. Alguns atê me pediram em
breves comunicações e para após a Ordem do Dia.
o SR. PAULO BROSSARD- Deixo aos nobres Senadores liberdade
para apartear-me.
O Sr. Lomanto Junior - Eu entro na fila.
O Sr. Luiz Cavalcante- Como fui o primeiro, Senador Paulo Brossard,
me permita aparteã-lo agora. V. Ex•, a meu ver, se mostra demasiado generoso com o a tu ai Ministro da Previdência. V. Ex• atê arrima o seu discurso em
palavras do Sr. Ministro. Em suas denúncias, V. Ex• usa as mesmas tintas que
ele usou para Pintar o atual quadro da Previdência Social. Mas quero me reportar a uma recente declaração do ex-Ministro do Trabalho, e portanto responsável maior da Previdência, o Sr. Arnaldo Sussekind. Disse ele - estâ
aqui no Jornal do Brasildo dia 16 do corrente - que quando o Presidente
Castelo Branco o convidara para dirigir a Pasta do Trabalho, lhe fizera esta
recomendação, textualmente:
"'Sua príncipal tarefa vai ser a de despolitizar os órgãos do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Não quero que eles
continuem a ser o pasto -â_os interesses eleitoreiros".
Foi justamente o oposto que fez o atual Ministro da Previdência Social.
Ao ser empossado, veio a este '"Palãcio das Cuias'\ ao Congresso Nacional,
chamou os Deputados das vãrias bancadas estaduais e sorteou entre eles
vários donatãriOs; um para aLBA, um para o INANPS, outro para o lAPAS
e outro para o SIMPAS. Então, me parece que nisso reside o fulcro do agravamento do quadro financeiro da Previdência Social. E fico por aqui, porque
outros colegas o querem apartear e V. Ex• jâ não dispõe de tempo. Mui to
obrigado.
O SR. PAULO BROSSARD- Nobre Senador Luiz Cavalcante, V. Ex•
verá, no desenvolvimento do meu discurso, como eu chegarei a este ponto,
que é um aspecto que não tem sido lembrado e que me parece da maior importância para o exame da situação.
A Lógica oficial

Para a lógica oficial, a solução para a Previdência sair da insolvência a
que foi jogada pelos 58 anos de erros e pela corrupção que a envolve, consoante as palavras ministeriais, estaria em aumentar as contribuições dos que
trabalham, empregados e empregadores, sem falar na redução de serviços e
benefícios.
Ónus maiores, favores renovados
Para os que pagam, ônus maiores, para os que não pagam, favores renovados.
Quando não bastasse o fato de a União não pagar o que deve e ainda
desviar recursos da Previdência, quando não bastasse o fato de empresas
públicas figurarem entre os devedores da Previdência, o Governo Federal
ainda é condescendente para com os empregadores que não pagam os encargos previdenciários. Condescendente? E. pouco, porque em verdade ele protege os faltosos e estimula a sonegação.
Já o fez e agora volta a fazer.
Exatamente agora, quando pretende aumentar o sacrifício dos operários,
que têm sua cota arrancada no momento em que recebem o salãrio, e dos empregadores, que tantas vezes têm de sujeitar-se a empréstimos usurários para
manter abertas as portas de seus estabelecimentos e com elas em dia os seus
encargos, exatamente agora toma o Governo a iniciativa de enviar ao Congresso projeto de lei que é um prêmio à impontualidade e, quiçá, à improbidade. (Muito bem!)
1': a Mensagem 68-1981 (n' 289-81, na origem), que poderã ser aprovada
por "decurso de prazo", invocado que foi o § 29 do art. 51 da Carta outorgada. Pela proposição é concedido prazo de até 60 meses, 5 anos, para pagamento dos débitos previdenciãrios devidos até 30 de abril e nessa data consolidados. 60 meses, sem juros nem correção monetária, "Sem quaisquer outros
acréscimOs- Ou- atualização posteriores".
O projeto gover-namental beneficia a Santa Casa de Caridade. ou o estabelecimento de ensino sem finalidade lucrativa, ou o pequeno comerciante
que luta para manter-se em concorrência avassaladora? Beneficia a Santa Casa, como o empresário que nunca recolheu um centavo à previdência, corno
grupos que se tornaram famosos por nunca jamais terem pago à Previdência.
E será necessário dizer que há empresas que sistematicamente calotearam a Previdência e que sempre gozaram da intimidade do poder?
Não faz muito, o porta-voz da Presidência da República, louvado em dados do Ministro da Previdência, noticiava que esta tem a receber mais de 28
bilhões.
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Pelo que se sabe, destes 22 bilhões deve-lhe o setor privado, 6 bilhões o
setor público (empresas federais, estaduais e municipais); ao todo, 162.108
matriculados no sistema. Tendo-se em vista que são 3.349.441 as empresas
matriculadas no sistema previdenciãrio, e que são 162.018 as que devem mais
de 28 bilhões~ verifica-se que as empresas em mora representam apenas
4,84%. Estas que o projeto governamental, que pode converter-se em lei por
simples .. decurso de prazo", irã beneficiar.
Não consistirá ele injustiça clamorosa? E além de injustiça, não constituirã desrespeito àqueles que, muitas vezes com sacrifícios pesados, emPregados e empregadores, pontualmente r~colhem as suas contribuições previdenciârias?
Ainda urna vez é de perguntar-se: à luz de que princípio, jurídico, politico ou moral, pode o Governo Federal querer aumentar a co_ntribuição dos
que trabalham e pagam, pontualmente, as suas obrigações para com a Previdência?

A Grande crise
Mas nem à corrupção, que cerca a Previdencia Social por todos os lados,
nem os 58 anos de erros~ teriam força para levar a Previdência à bancarrota.
:1:. o que se deduz das declarações ministeriais.

Os bancos? Por que os bancos? O certo é que repetidas vezes o Ministro
todo-poderoso tem declarado que o formidâvel déficit da Previdência deve
ser coberto por novas e acrescidas contribuições de trabalhadores e empresas,
ao mesmo tempo que através de redução de serviços e benefícios.
De modo que, a despeito da crôriica discrepância de opiniões e informações _entre os Ministros, e a diversidade de notícias relativas ao déficit, diversidade que levou o Presidente da República a exigir informações certas
para orientar-se, a despeito de uma e de outra, uma coisa é certa e tem a irre~
sistibilidade da evidência: o gigantesco e crescente descompasso entre receita
e despesa.
O fosso existente entre receita e despesa, o governo quer cobrir aumentando a contribuição de empregados e empregadores, ao mesmo tempo em
que anistia os faltosos. com projeto de sua iniciativa, medida, a da majoração
das prestações previdenciârias, que, antes de mais nada, importaria em
ocupar-se do efeito, descurando da causa. quando, é evidente, a questão estâ
em conhecer a causa do déficit e debelã-la, porque ele ocorreu, porque tem
aumentado, porque tende a crescer. Desse modo, o governo corre o risco de
pretender corrigir a sombra da vara torta, a que aludia a Padre Manoel Bernardes.
O Rombo cada vez maior

Falência alardeada
Continuo a servir-me da palavra do Ministro da Previdência:
.. a Previdência Social estã programada pela lei dos salãrios para
declarar-se falida até 1982" (JB, 30.V.81).
Com clareza e precisão esclarece 9 M;nistro. Deyer-s~ia à. lei do rejauste
semestral dos salãrios, que o Ministro Delfim quer alquerar e o Ministro Macedo quer manter inalterada, a causa da falência iminonte, já no próximo ano
de 1982, da Previdência Social:
Aliãs, noutra declaração, ·co'ntemporânea à ant,. .or, dizia o mesmo com
palavras semelhantes o Ministro da Previdência·
"a atual política salarial adotada pelo Governo de reajustes semestrais incidindo inclusive sobre os benefícios dos aposentados estâ errada e vai provocar a falência e o caos da Previdência Social" (Estado, 29.V.81).

A serem exatas as palavras ministeriais, delas se concluiria que o Governo Figueiredo seria o responsãvel pela falência iminente da Previdência, pois,
é notório, a lei dos reajustes semestrais se originou de iniciativa do Poder Executivo~ Mas, é preciso não esquecer, desde o primeiro dia do Governo do General Figueiredo nele estava. como estã, o Ministro da Previdência. De modo
que,
1981, o ilustre Ministro proclama que o Governo de que faz parte,
em 1980, data da lei, programou a falência e o caos da Previdência para o ano
de 1982!
E ainda quando o Minis~ro do Planejamento entenda exagerado falar em
falência da Previdência (Estado, IO.VI.81), ele não hesita em afirmar que

em

usairão dos salãrios os recursos para. sanar a crise financeira do sistema"(JB, 2.VI.81),
tendo em vista que
u A vinculação da política salarial à previdência desnorteou o sistema previdenci.árío" (Correio Braziliense, 3. VIII.81).
Por isto, adiantava o Grão-Vizir da politica econômica,

.. se as medidas não forem adotadas este ano, em maio de 1982,
quando estará pegando fogo a campanha eleitoral, teríamos 8,5 milhões de pessoas sem receber benefícios porque os bancos não teriam dinheiro para efetuar os pagamentos" (Correio Braziliense, 3.Vlii.Si).
O Sr. Lomanto Júnior - Sen_ador Paulo Brossard, eu não vou apartear
V. Ex•, absolutamente. Não quero perturbar o curso do seu pronunciainento.
Entretanto, quero declarar aqui, como Líder, que V. Ex• terâ, no devido tempo, a resposta ao seu discurso. O nosso silência não implica no assentimento
às palavras ditas por V. Ex• nesta Casq, apenas em respeito à solicitação de V.
Ex•, que não deseja receber aparte pela exigífidade do tempo.

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Presidente, é uma honra saber que
serei respondido esta vez. Agora, quanto ao não desejo de apartes, perdoe-me
o nobre Senador. Eu não desejo ser descortês, para não dizer insubmisso.
Descortês para com a Presidência e insubmisso ao Regimento. De modo que
o fato de não dar o aparte a V. Exf, aliãs V. Ex• é exuberante em aparte, não
deriva de mim, mas deriva da minha situação. Teria um grande prazer se pudéssemos, não amanhã mas hoje, debater este assunto. Estou infelizmente circunscrito à dureza do Regimento.
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Segundo o Jornal do Brasil em seu editorial "O Abismo" (4.VL81), o déficit da Previdência era de 7 bilhões ao tempo em que se instalava o atual governo. Esta não é a versão do titular da pasta da previdência, para quem o déficit seiia de 12 bilhões em 1979 (Estado, 23.VI.81.) Hoje o déficit seria da
ordem de 138 bilhões, a ser veraz o Ministro do Planejamento (JB, Estado,
Folha de S. Paulo, 2.Ylll.81, Jornal da Tarde, 3.VIIL8i).
De 12 para 138 bilhões, aumento de 1050%
De 7 para 138 bilhões, aumento de 1871%
Em qualquer das versões o crescimento do déficit em poUco mais de dois
anos foi superioi a 1000%
É demais.
Outrossim, se o déficit é de 138 bilhões, embora o Ministro da Previdênci::i, cOntrariando o do Planejamento, susterite que ele seja de 74 bilhões, em
ju-ilho, diz-se que no fim do ano estará em 210 bilhões e em 500 bilhões no ano
de 82, cifra que seria de 1 trilhão se a Presidência da República estiver melhor
informada (Zero Hora, 6.VIIL81).
Os números podem não ser corretos, pois
ude certo mesmo só se sabe que os números variam",
segundo registro do Jornal do Brasil em seu editorial 61 Despesas Ocultas"
(i2.Vlll.81)_
Contudo, sejam quais forem os números, milhões, bilhões, ou trilhão, o
déficit existe, é confessado, todos reconhecem ser astronômico.
Norma Descumprida
Este fato, incontroverso, é tanto mais grave quandO dezesseis anos são
decorridos desde que o Presidente Castello Branco dirigiu mensagem ao Con·
gresso com
.. o propósito de assegurar a estabilidade financeira dos sistemas de assistência e previdência sociais freqUentemente afetados por
disposições legais criadoras ou rnajoradoras de prestações de serviços e benefícios sem a correspondente e suficiente cobertura financeira dos novos encargos impostos aos órgãos encarregados desses
setores de ação do Estado 1' ,
e para evitar
"Os danosos efeitos dessa prãtica perigosa",
tendo em vista
"que o equilíbrio atuarial imprescindível à estabilidade financeira de qualquer sistema dessa natureza reclama uma preservação
mais definitiva e eficaz do que a contida em lei ordinãria, como o
princípio estabelecido no reportado art. 158 da Lei n9 3.807, de
1960, cuja inobservância é responsável pelas graves dificuldades que
afligem esse setor da ação pública do Estado" palavras do Presidente Castello Branco - propunha que o princípio que inspirara no
art. 158 da Lei Orgânica da Previdência Social fosse erigido à categoria de lei constitucional.
Era a Mensagem n• 1, de i 965. Traz a data de 15 de março de 1965. Objetivava acrescentar parãgrafo ao art. 157 da Constituição de 1946. Em apenas
15 dias o projeto oficial foi convertido em emenda constitucional, promulga~
da a 31 de março daquele ano. Foi a Emenda n• ll.

O art. 158 da Lei Orgânica da Previdência Social, Lei
dispunha:

n~

3.807, de 1960,

••nenhum outro benefício de carâter assistencial ou beneficiário, se não previsio-·n.esta lei, poderá ser ·criado pelos poderes
competentes sem que, em contrapartida, seja estabelecida a respecti-

va receita de cobertura".
A Eri1enda Constitucional

n9

11, de 31-111-65, teve esta redação:

EMENDA CONSTITUCIONAL N• 11/65
Artigo único- Ao art. 157 da Constituição ê acrescentado um
parãgrafo com a redação seguinte, passando o atual parâgrafo único a§ 1•
~·§29 - Nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou
de benefício compreendido na Previdência Social poderá ser criada,
majorada ou estendida sem correspondente fonte de custeio total".

'i
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O§ 2• art. 157 da Constituição de 1946 introduzido pela Emenda n• 11,
passou para o Código de 1967, art. 158, § 19, e foi repetido pela Cartã outorgada, art. 165, parãgrafo único.
De modo que, desde 31 de março de 1965, por expressa disposição constitucional, tornouMse legalmente ilícito e-vedado criar, majorar ou estender
prestação de serviço de assistência ou benefício, compreendidos 'na PrevidênM
cia Social, sem a correspondente fonte de custeio total.
No entanto, pelo que se lê e pelo que se vê, serviços foram criados, benefícios foram ampliados, independente de recursos. Isto constituiu clara infração de preceito constitucional, e isto aconteceu.
O governo claudicante, neste país onde o arbítrio fez casa, onde a norma
constitucional passou a valer menos que um regulamento de trânsito, a autoM
ridade que ofendeu a lei maior, como teria violado a lei ordinária, que fez o
que o então Ministro do Trabalho e Previdência Social do Presidente CastelJo
Branco apontava,
.. inobservância (que) é comprovada mente a principal responsâvel pela situação quase calamitosa em que se encontra o sistema previdenciârio do País".- Leio Exposição de Motivos do Ministro ao
Presidente Castello Branco. diante da falência programada para 1982, para servir-me de palavras do

~-~-- Ministro da Previdência, ... o governo pretende outra vez salvar a Previdência

aumentando as contribuições dos que trabalham, empregados e empregadores.
Por isfO eu penso como V. Exf., Sr. Presidente, se, com fidelidade publicaram os jornais declaração sua, que via na medida solução simples. Participo desse ponto de vista e pergunto:
À luz de que princípio, jurídico, político, moral, poderá justificar-se o
aumento pretendido, que adquire o caráter de verdadeira extorsão?
Como se vê, não é por falta de leis que a bancarrota estâ instalada no
seio da Previdência. mas exatam'ente, pelo afrontoso descumprimento delas, a
começar pela lei constitucional. Serã isto novidade no país da Carta Outorgada e do Pacote de Abril?
PERGUNTAS PERTINENTES
Antes de pretender majorar um ceitil, seria muito informar como e porque e desde quando, por exemplo, um imóvel da Previdência, situado no coração do Rio de Janeiro, na rua México, está alugado por 58 centavos por
mês, segundo declaração do Ministro do Planejamento - 58 centavos? (Jornal da Tarde, 8.Vlll.81)
Seria muito ·esclarecer se é verdadeira a inverossímel notícia, difundida
por funcionário da Secretaria do Planejamento, segundo a qual a extração de
um ••cisto sebáceo" pode custar à Previdência a bagatela de 300 mil cruzeiros?

(Zero Hora, 6. Vfl/.81)
Seria muito revelar quanto a Previdência estâ a pagar· de juros à rede
bancária, se 100 milhões diários, como disse o Ministro da Previdência, se 500
milhões, como seria a informação do Presidente da República? (Zero Hora,

6. Vll/.81)
Sr. Presidente, vou encerrar dando por lido, parte do discurso que não o
farei, mas pediria licença de um minuto, de mais eqüidade, para chamar a
atenção do Senado para um aspecto que dou a maior importância, Sr. Presidente, se V. Ex' lembrar-se do tempo em que liderava a Maioria, nesta Casa,
e como me ocupava da Mensagem do Presidente da República. E ocupavame, por quê'?
Porque dou a maior importância a esse documento. No dia em que esse
documento for desimportante, melhor serã que não seja impresso aquele livro
de duzentas páginas e enviado para câ.
Agora ouça V. Ex', Sr. Presidente, o que vou dizer.
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Mensagem Presidencial
Até aqui tenho me ocupado de Ministros e silenciado quanto ao Presidente da República, embora todo o mundo saiba que no sistema presidencial
o- Presidente é o responsável pelo que se passa no Poder Executivo, ainda que
o ato ou a omissão não sejam seus; se falássemos em termos de Direito Civil,
dir~se-ia que a responsabilidade presidencial decorreria de culpa in eligendo
ou in vi'gilando, urna vez que os Ministros são de sua escolha e por ele são
mantidos. Em termos de Direito Público a responsabilidade deriva do fato
de, no sistema vigente, o Presidente ser o titular do Poder Executivo, não passando os ministros de auxiliares de sua imediata e exclusiva confiança, por ele
nomeados e demissíveis livremente. De modo que, quanto disse envolvendo
Ministros, obviamente envolve a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.
Mas o que agora vou dizer ê: endereçado diretamente ao Presidente da
República e não mais através de seus Ministros.
A crise- vou empregar esta palavra gasta pelo uso - , a crise da Previdência não ocorreu de repente, não resultou de terremoto, de enchente, seca
ou geada. Nem começou ontem. Ela vem se processando e aumentando.
Tenho em mãos estudos que previam o que aconteceria se medidas não
fossem tomadas. Em 1979, era prevista e prognostícada a falência da Previ~
dência Social. Em 1979.
Dizia um que o déficit, o problema, a crise, que se vem processando e aumentando, não decorreu de um acidente sísmico, haja vista o crescimento do
déficit: de 7 bilhões, segundo um Ministro, ou 12 bilhões, segundo o Jornal do
Brasil, em 1979, para 138 bilhões em 1981.
Pois bem, não vou ao ano passado, ao de 1979, ficarei no ano da graça de
1981.
Na forma da lei, o honrado Senhor Presidente da República dirigiu-se ao
Congresso, à representação popular e à representação dos Estados, através da
Mensagem que deveria ser o retrato fiel da situação do país, do que fora feito
no ano findo, do que deveria ser feito no ano em curso.
Pergunto, s-r. Presidente, o honrado Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo tem uma palavra sobre a •4 crise da Previdência"?
V. Ex• seguramente leu a mensagem. Todos os Srs. Senadores leram.
Eu, como jã disse, embora seu autor não seja dos meus autores preferidos, li a mensagem.
Pergunto, Sr. Presidente, o honrado Senhor João Baptista de Oliveira Fi·
gueiredo tem uma palavra sobre a "crise da Previdência"? Alude sequer a dificuldades? Muito ao contrário. Fala, isto sim, no
"intenso esforço de desburocratização e racionalização do sistema de arrecadação, objetivando possibilitar a universalização da
proteção social e a melhoria dos planos de benefícios."
Para atingir esse objetivo, definiram-se as seguintes linhas de açào:
"I - Progressiva equiparação dos benefícios a serem prestados
aos trabalhadores urbanos e rurais, contribuindo, entre outros efeitos, para o assentamento do rurícola no seu ambiente natural de trabalho;
II -incorporação ao regime geral de Previdência Social de ca~
tegorias laborais ainda não integradas;"
E fico aquí.
_Se a Mensagem Presidencial, ao Congresso, o grande documento firmado pelo Presidente da República, quando trata da Previdência Social é deste
teor, que posso eu esperar, ou que confiabilidade me pode inspirar um doeu~
menta do Poder Executivo referente à Previdência, que agora nos sCja enca~
minhado?
Quem recorre à Mensagem do Presidente ao Congresso permanece desinformado ou o que é pior: mal-informado.

Inoportunidade
Como se sabe, a idéia do governo era propor o aumento da c"Ontribuíção
previdenciária de 8 para lO%, um aumento de 25%.
Quando nada do que foi dito tivesse procedência, eu ainda perguntaria
se seria oportuna a medida alvitrada.
Segundo o Secretário da Fazendo do Estado de São Paulo,
"a economia paulista terá este ano crescimento zero levando-se
em conta todos os indicadores disponíveis rio 19 semestre" (Estado,
14-VIll-81).
De outro lado, o Secretãrio Geral do Ministério da Fazenda, falando a
respeito da política antiinflacionária, afirmava que
.. os resultados estão aparecendo, mas é ilusão pensar que se vai
conseguir algum resultado sem sacrifício geral e mesmo com o crescimento zero do nível de emprego" (JB. 12-Vlll-81).
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Outro dia era o Presidente do BNH, na Escola de Guerra Naval, que dizia apenas isto:
"se a inflação não descer aos níveis desejados, como o Governo
pretende, as prestações da casa própria ficarão insustentáveis no
próximo ano" (JB, l/-Vlll-81.
No 'dia imediato, parece que alarmado pela repercussão da declaração
feita, fazia nova declaração no sentido de esclarecer
"que não usou o termo insustentável no sentido de sem solução
... " (JB, 12-Vlll-81),

esclarecimento, aliás, desnecessário, pois o que não fem solução ê insolúvel e insustentável nunca foi siriônimo de insolúvel...
Dizem os jornais que 900.000 desempregados vagueiam pelas seis maiores áreas metropolitanas, e que só em São Paulo, na grande São Paulo, com 2
milhões de operãrios, hã 220 mil desempregados, o que representa o desemprego de li% (Jornal da Tarde, 6-VIII-81).
Em um dia a Mercedes-Benz demitiu uma terça parte dos seus trabalhadores, 6.200 funcionários.
Por que o fez? Porque está com K700 caminhões nos pátios, sem falar
nos 4.500 distribuídos entre concessionários, tendo se verificado uma queda
de 58% nas vendas. Alêm disso, por 50 dias consecutivos deu férias compulsórias. (JB, li e 12-VIII-81).
A Volkswagen está negociando a demissão dos seus empregados,
oferecendo-lhes vantagens para que peçam demissão. Tambêm ela estã com
30.000 carros nos pátios.
Estes pequenos dados da_ realidade refletem a imensidão do problema
económico e social, que a todos atinge, especialmente os trabalhadores, particularmente a classe mêdia. Pedir às empresas que não transfiram o ónus do
aumento pretendido, não passa de pilhêria. A demais, governo que pede ê que
não sabe ou não pode mais mandar.
Soh todos os pontos de vista, as medidas projetadas são de cunho acentuadamente anti-social, agravariam a crise económica e social, e, o que ainda
é pior, não res-õlveriam o problema, apenas adiando-o por algum tempo.
Enquanto istO os homens do Governo continuam a filosofar sobre o
voto distrital, a proibição de coligações, a sub-legenda, e não sei em quanta
coisa mais ...
Se ainda fosse mister provar a evidência, bastaria lembrar que, faz pouco
mais de mês, era aprovada a aposentadoria de professoras aos 25 anos. Entre
as medidas alvitradas pelo governo para resolver a crise na Previdência Social
está elevar a idade de aposentadoria do trabalhador para 60 anos, idade que
não são muitos os que atingem, segundo as estatísticas oficiais.
Assim é demais!
É tempo dos governantes deixarem de pensar tanto em permanecer no
governo, ainda que seja para que a insolvência acabe com a Previdência Social.
É tempo de pensar um pouco no Brasil.
Com ou sem próposito, muito se tem falado em segurança nacional; não
hesito em afirmar que a seguridade social é, nos tempos modernos, grave
problema de verdadeira segurança nacional. Ele diz respeito à Nação iriteira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo mais do que sua
eqüidade, a sua benevolência. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. José Lins- Peço -a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pede a palavra, como
Líder, o nobre Senador Josê Lins.
O SR. JOSÉ LlNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Alberto Silva - Peço a palavra, como Líder, Sr. Presidente, por
cessão do nobre Líder do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Antes de conceder a palavra a V. Ex•, quero dar uma explicação à Casa. Nós devíamos ter encerrado a
hora do Expediente na hora do Expediente. São 60 minutos, num relógio que
se preza. Estamos com duas horas e 15 minutos além. Achamos, entretanto,
que, como outras vezes já ocorreu, neste Senado, matérias de vulto e da maior
.
atualidade justificam a compressão da Ordem do Dia.
O que cu pediria é que os Srs. Líderes se compusessem dentro do tempo
de que dispõem, porque, a não ser ass1in, nós não teremos Ordem do Dia até
às 6 horas da tarde. Lastimo ter que dar esta explicação, antes de conceder a
palavra ao Senador Alberto Silva, e o faço em respeito, exatamente, ao direito de S. Ex' de usar a palavra, em qualquer momento da sessão, para comunicações inadiáveis.
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O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do cifãdor.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente. Na verdade, nobre Senador pelo
Espírito Santo, falo daqui mesmo. Terei um assunto mais importante, depois,
para ir à tribuna. Mas, Sr. Presidente, não fora o fato de que, na Ordem do
Dia, desde o nosso trabalho do primeiro semestre, não fossem os_emprêstimos assunto da maior importância que temos tratado aqui, eu não pediria a
palavra, hoje, como Líder, para tratar de assunto emprêstimos.
É o seguinte, Sr. PreSidente: tenho usado da palavra, nesta Casa, cuidando_de_combustíveis alternativos, de transporte urbano, como V. Ex• é testemunha, desde o t~mpo em que estava na ARENA, e, hoje, no meu Partido.
Mas, há poucos dias, tive oportunidade de tratar de urn assunto da maior importância, do meu Estado, e creio que, pelo fato de ter tratado aqui, incorri
na ira do Governo que lá está e, como ele tem todos os meios de comunicação, ...
O Sr. Evelásio Vieira - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. ALBERTO SILVA- Perfeitamente.
O Sr. Evelásio Vieira- I! necessário fazer o seguinte registro: o lembrete
do Senhor Presidente não atinge a V. Ex• e tambêm não ao nosso Partido,
que tem sido sempre rigoroso em respeitar o Regimento da Casa.
O SR. ALBERTO SILVA- Espero cumprir fielmente e, sabendo que o
nobre Presidente ê um fiel cumpridor do Regimento, agradeço pela concessão
que me dá.
Continuando, Sr. Presidente, incorri na ira do Governo do meu Estado
pelo fato de'haver declarado, aqui, que estava se processando a venda de um
frigorífico, segundo os jornais, - li nos jornais - que davam o frigorífico
como vendido por 52 milhões, quando todos os que conhecem o assunto não
o dão por menos de 400 milhões.
Desencadeou-se, no meu Estado, uma guerra de televisão, de rãdio, de
jornal e de tudo. Mas, eu agüento as conseqüências, com a alegria de verificar, nos jornais de hoje, que, afinal de contas, o governador do Estado declara que não vendeu o frigorífico.
Isso ê uma alegria para mim, o fato de saber que a minha colocação,
aqui, pelo menos, impediu a venda por 52 milhões de algo que custa 400 milhões. Apesar de haver declarado que não vendeu e que eu não passo de um
deslavado mentiroso pelo fato de ter dito que estava vendido, mas, eu li os
jornais do meu Estado, que são uma espécie de diário oficüil. Existem o Diário
Oficial e mais três diários oficiais que publicam só o que o Governo manda.
De modo que, quando os jornais do meu Estado dizem que foi vendido, eu tenho que acreditai- que é a palavra Oficial.

Mas, o assunto agora é outro. Eu diria quase que oficial, porque não hã
nenhuma diferença. ~ só o que o Governo quer. Mas o caso, agora, ê mais
grave, Sr. Presidente. E que ontem, na Comissão de Economia da Casa, estávamos lã, discutindo emprêstimos, que, realmente, todos os Estados e todos
os Municípios estão a pedir. E, no caso, havia mais um empréstimo.
Nobre Senador Dirceu Cardoso, vêm aí mais 634 milhões de cruzeirospara ser mais exato- do Governo do meu Estado que, não satisfeito com 20
milhões de dólares que, recebidos ao câmbio de Cr$ 60,00 o dólar, perfez um
total de 1 bilhão e 200 milhões de cruzeiros, para um programa que, naturalmente, eStá aqui e que, infelizmente, ao que estou informado, e duvido muito
que qualquer representante do meu Estado prove o contrário, esses 1 bilhão e
200 milhões de cruzeiros não foram aplicados no Plano que nós aprovamos
aqui, pavimentação de estradas e outras referências; tenho aqui, não foram,
absolutamente, e eu coloquei em dólares.
Aqui diz: "I milhão e 400 mil dólares em distritos industriais; 625 em desenvolvimento artesanal,'' etc.
Mas, tem, aqui, 5 milhões de dólares para pavimentação de 300 km de
rodovias.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, pavimentar 300 km de rodovia dá na vista, não há quem não veja, não descubra e não enxergue. Não hã.
Tem mais aqui: '"5 milhões para implantação de 292 km de rodovias".
Implantar 200 km de rodovias tambêm dá na vista, todo mundo veria, e
ninguém viu.
Acredito que o dinheiro foi aplicado, não estou discutindo que seja desonesto ou honesto, estou dizendo ê que não foi aplicado no Plano que nós
aprovamos aqui.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Alberto Silva?

O SR. ALBERTO SILVA- Com todo prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Alberlo Silva, no curso de sua
exposição, V. Ex~ levanta um problema de natureza técnica, porquanto a Co-
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missão de Finanças do Senado, que é o órgão incumbido de se manifestar
sobre o mérito das solicitações do Estado, toma conhecimento através dos
Planos de Aplicação, enviados pelo Estado ou Município. Lamentavelmente,
concedemos autorização mas não temos prerrogativa constitucional de fiscalizar a aplíca<.;ão desses recursos. Se pretendêssemos fazê-lo, estaríamos como
que incorrendo na infringência de um dispositivo pertinente à autonomia estadual e municipal. Logicamente, ficamos numa situação extremamente incómoda, concedemos a autorização e, ao invés de termos a prerrogativa de
examinar exatamente a sua aplicação, a própria estrutura constitucional defere às As-sembléias Legislativas e aos Tribunais de Contas estaduais, e no caso
de São Paulo, também o Tribunal de Contas da Prefeitura de São Paulo, o
exame da aplicação desses recursos. Ainda, salvo engano, na Sessão Legislativa de 79, o nobre Senador Pedro Simon, no âmbito da ComiSsão de Finanças,
teve oportunidade de suscitar esse problema. Os empréstimos que haviam
sido pleiteados pela administração do seu Estado tinham tido uma aplicação
diversa daquela estabelecida pelo Plano, e não tínhamos condições, sequer,
de aplicar aquelas sanções ou, pelo menos, orientar os Estados para que, rigorosamente, cumprissem aquelas indicações constantes do Plano de Aplicação.
O debate em que intervenho, neste instante, poderia levar, realmente, o Con~
gresso NaciOáaf a--fixar umã diC"etnz à pr6pfi<i ComiSsão de Finanças no sentido de resguardar o cumprimento daquelas dotações indicadas nos respecti~
vos Planos de Aplicação.

•

O SR. ALBERTO SILVA___: Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, e acredito o seguinte, acho até que é uma questão de ética moraL Se o Governo do Estado nos pede, pede aos Senadores que repre~
sentam os seus Estados que aprovem um Plano de Aplicação, entendo que
não é possível, e não acho que devesse haver legislação a esse respeito, mas
não é possíVel se aprovar um Plano que seria para aplicar em benefício do povo, no que veio o pedido, e aplicar noutro, é como que uma burla àquele voto
que demos aqui. Não é possível que continue. .
Mas, não era bem este o assunto. Apenas chamei a atenção deste fato
para mencionar que já mandamos para o Piauí 1 bilhão e 200 milhões de cruzeiros, há pouco tempo- aprovamos 20 milhões de dólares. E, agora, há um
pedido de mais 634 milhões.
A dúvida é a seguinte: ontem, na Comissão -de Economia, da qual faço
parte, solicitei que nos mandassem o Plano de Aplicação da parte referente a
um estádio - veja bem, nobre Senador Dirceu Cardoso - aqui, se pede,
para a conclusão de um estádio, a bagatela de 356 milhões de cruzeiros, de
um total de 634 milhões que pede o Estado. Muito bem. Lá na Comissão, de~
darei que, para não atrapalhar, para não prejudicar o pedido de empréstimo
do governador, eu concordava em votar os 300 milhões dos outros itens, mas
solicitava que me mandassem mais informações sobre a conclusão do estádio,
porque este foi construído no meu Governo, sem necessidade de nenhum_ c__:mpréstimo, foi dinheiro- de recUrsos próprios do Estado e urna importância pequena.
Gostaria de menCionar -esié fatO ··poi'qi.iê o pedido de empréstimo vem aí
e, se não me for remetida a informação que peço sobre esse volume de dinheiro, vou votar contra, pedir vistas, vou trabalhar para que não se mande o dinheiro que sei que está -muitO iiCírmi do que se precisa para concluir o estádio.
Quero declarar aos nobres Siúiid.Ores ao Sr. Presidente que o estádio
tem um total de 17 mil metros cúbicos de concreto, eu construí 14 mil metros
cúbicos de concreto, ficaram faltandoJ mil. O Gover':lo que me s~~deu conseguiu um empréstimo na Caixa Econômica e usou mais 1.50(J metros éúbicos
de concreto especial, pretendido, e fez aquela cobertura que existe no estádio.
Então, o que falta são 1.500 metros cúbicos, exagerando, 2 mil de concreto
comum. Engenheiros aqui presentes, que somos váfios, sabemos, a vinte mil
cruzeiros o metro cúbico, 2 mil metros cúbícos dão 40 milhões. Que se ponha
maís 20 milhões de iluminação e do que mais que não estiver funcionarido, e
nós vamos para 60 milhões. Mas, de 60 para 185 milhões de construção, e
mais 50 milhões de eventuais ...

e

O Sr. Dirceu Cardoso - Para cobrir outros empréstimos.
O SR. ALBERTO SI LV A- Meu colega engenheiro, qualquer projeto
de engenharia tem material, mão-de-obra, tem valor .. x", não se admite mais
que 3% de eventuais. Aqui, são 35% de eventuais, eventuais é para aplicar
onde quiser. Então, 185 milhões, mais 50 milhões de eventuais, e lá vão aí 230
milhões para concluir um estádio que, com 60 milhões, qualquer engenheiro
bom termina.
Por isto, estou pedindo que me mandem um projeto dessa conclusão,
que justifique os 350 milhões que se--pedem aqui.
Pois bem, Srs., pelo fato de ter pedido as informações durante dez minutos, ontem, funcionários pagos pelos cofres do meu Estado, me malharam,
mas malharam, como se diz, para não sobrar nada: inimigo público do Piauí
porque não aprova o dinheiro, inimigo porque sou contra o povo. Então, é
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claro que nesse estádio, como está, já se joga futebol, há de tudo dentro, não é
preciso muita coisa mais.
O Sr. Dirceu Cardoso - Eu conheço o estádio.
O SR. ALBERTO SILVA- Agradeço a V. Ex• que conhece o estádio.
Dá para jogar, dá para fazer tudo o que se faz dentro de um estádio, não precisa mais essa cOnclusão, no meu modo de ver. E já que fui malhado dez minutos na televisão, e não tenho o direito de responder, não posso ocupar a televisão nem ao menos um minuto, tenho que pedir à Justiça e ela custa a me
permifir porque fica com 111:edo, também, para poder responder, e os jornais
nem se fala. Então, estou sendo malhado. Quero avisar aos nobres Senadores
que cada minuto de televisão contra mim, no meu Estado, vai representar
vinte minutos aqui. de exposição sobre o que estão fazendo com o dinheiro
do Piauí. Nunca quis entrar nesse aspecto, mas, a partir de agora, o Governador do Piauí não põe mais dinheiro do povo fora, no meu Estado, porque
eu-não vou deixar. Vou fiScãfizar tudo o que for feito lâ, e peço aos Srs. Senadores, quer do meu Partido, quer dos Partidos de Oposição, e também aos
nobres colegas do Partido do Governo que me ajudem nessa luta, que eu
acredito ser igual, absolutamente igual a que o nobre Presidente desta Casa
tem, no seu Estado, coisa semelhante. Aliás, quero me solidarizar com ele,
nessa luta que ele trava, inglória, contra um Governador que teima em fazer
aquilo que o povo do seu Estado não quer, como no meu, também.
O Sr. Evelásio Vieira - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA- Perfeitamente.
O Sr. Erelásio Vieira- Senador Alberto Silva, ontem o governador do
Estado de V. Ex-?- tinha a intenção, mais a decisão, de vender o frigorífico para
dispor de recursos para o Tesouro, para atender obras públicas. O mesmo governador solicita um empréstimo para concluir um estádio, que já está- sem
estar concluído - cumprindo as suas finalidades. Complementação dessas
obras, num valor estimado na ordem de 60 milhões. E V. Ex• tem condições
de estimar esse valor, porque é engenheiro.

O SR. ALBERTO SILVA- E porque o construí.
O Sr. Eve!ásio Vieira- Foi governador e é o autor da obra. Isso revela a
ação perdulária do governador do Piauí, o que é norma no setor público brasileiro, hoje. Mas é precfso, ainda, fazer um ligeiro reparo numa afirmação de
V. Ex' V. Ex9 não vai começar hoje a fiscalizar a aplicação dos recursos públicos do Estado do Piauí, V. Ex' nesta Casa sempre o fez.
O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador Alberto Silva, permite V. Ex•
u-m aparte, só para um esclarecimento?
O SR. ALBERTO SlLVA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Bernardino Viana- Muito obrigado a V. Ex• Apenas para esclarecer o seguinte: o Piauí está querendo vender o frigorífico - conforme eu dei
os esclarecimentos aí- que foi implantado há 20 anos; abate 120 bois, por
dia, que é a sua capacidade máxima. Eu fui Secretário de Indústria e Comércio, e o frigorífico do Piauí era subordinado à minha ãrea; nunca havia dado
lucro, em 1976 ele deu lucro.
O SR. ALBERTO SlLVA- Perdão, nobre Senador, eu discordo totalmente. O frigorífico, no meu Governo, deu substancioso lucro.
O

sr.

BernGrdhzo Viana- Nunca deu, Senador.

O SR. ALBERTO SILVA- Discordo e posso provar a V. Ex• Não vamos debater, aqui, mas eu posso trazer os dados; deu lucro e muito lucro.
O Sr. Bernardino Viana- Mas, continuando. Então, abrimos urna con~
corrência pública, de acordo com o Decreto-lei n'i' 200. Compareceram quatro
concorrentes; desses quatro, um foi eliminado porque chegou às lO horas e 23
minutos~ A proposta máxima foi de 57 milhões de cruzeiros, e a proposta
mínima de 52 milhões de cruzeiros. Sabem meus companheiros, Senadores,
quem foi convidado para participar da concorrência? O nosso querido companheiro Senador Benedito Ferreira. Será que sabendo ele que um frigorífico
que vale 400 milhões de cruzeiros, que está sendo posto à licitação, ele não
oferecesse algum lance compensador para o patrimônio dele? Para fazer um
bom negócio? É claro que o faria. E outro esclarecimento que eu queria prestar, fora desse lance do frigorífico seria o caso do empréstimo de vinte milhões de dólares. Há um plano de aplicação que é submetido ao Tribunal de
Contas. Todos os gastos que são feitos com esses recursos são fiscalizados ordinariamente, não excepcionalmente, pelo Tribunal de Contas do Estado,
cujo Presidnete é um dos homens mais sérios que conheço, o Conselheiro José
Odo_n Maia Alencar. Com todo o respeito que me merece o nobre Senador
Alberto Silva, eu queria.dã.r essas declarações para que os companheiros também tomã.ssem consciência do que se estã verificando não só no caso do Fri-
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gorifico do Piauí S. A., que estamos procurando vender porque estamos
numa crise muito ruim, inclusive porque implantaram um frigorífico em Timon, defronte à cidade de Teresina, rió Estado do Maranhão; e o Maranhão
não deixa sair o gado, sem ser abatido, para o nosso Estado. Então, ficamos
sem matéria-prima suficiente pãfa movimentar o frigorífico. E.rarr1 esses os esclarecimentos que eu queria prestar.
O SR. ALBERTO SILVA - Nobre Senador Bernardino Viana,- não
posso deixar passar a oportunidade de responder a V. Ex' V. Ex', como sempre, é um homem tranqUilo, educado e com quem mantenho o melhor relacionamento, apesar de militarmos em Partidos diferentes.
Mas, o que eu quero deixar claro, nobre Senador, é o seguinte: V. Ex'
não vai poder convencer nem a mim, nem a ninguém, que o Frigorífico de
Campo Maior, com uma instalação que sabe muito bem V. Ex' que no meu
Governo ele fortotalmenie reformado; ele tem capacidade para abater muito
mais do que V. Ex' acabou de dizer. E, outra coisa: a capacidade das câmaras
do Frigorífico de Campo MaiOr é de 600 toneladas, e um frigorífi'co que tem
câmaras de estocagem de 600 toneladas- não pode, em nenhuma hipótese, valer menos do que 400 milhões de cruzeiros, aliãs, aqui comprovado pelo
nobre Senador Saldanha Derzi.
Quanto à carne de Goiás, do nobre Senador Benedito Ferreira, o que eu
podia esclarecer a V. Ex•, nobre Senador Bernardino Viana, é que o Senador
Benedito Ferreira não precisa comprar o Frigorífico de Campo Maior para
vender carne no Piauí, ele já está vendendo; todo o Estado sabe que a carne
que se come hoje no Piaúí vai de Goiâs, e o Frigorífico foi montado para estimular o criador do Piauí; ele foi montado exatamente para isto.
O Governo pode arcar com o ônus-~·porque ele ainda estâ trabalhando
em benefício d_o pecuarista piauiense ·que, no passado, jã foi o Estado que
mais boi produziu em todo o Nordeste.
Então, esse problema nós vamos discutir com mais tempo, masjâ fico satisfeito de não ter sido vendido o frigorífico; já é alguma coisa e a minha palavra valeu.
Com relação a esse fato é que- e agora que V. Ex' estã presente eu quero fazer uma referência- V. Ex' viu a maneira como eu tratei o assunto do
empréstimo. V. Ex' foi testeriúmha que eu dei o meu aprovo para que não
atrasasse, e pedi a V. Ex' que solicitasse do Governo do Estado os esclarecimentos quanto ao Estádio. Eu não posso me conformar, não vou aceitar~ eu
sou engenheiro e fiz o estágio; doiS mil metros cllbicos a vinte mil cruzeiros
são quarenta milhões, e com mais dez ou 15 são sessenta milhõ.es, nunca 356
que estão aqui.
Se vier uma explicação razoável, tudo bem. Mas o que estranhei, Senador Bernardino Viana, é o fato de termos conversado, de manhã, e à noite a
televisão do meu Estado. me "baixou o pau" para valer, transformando-me
num inimigo público do Piauí, por não aprovar as verbas de pedido de empréstimo~-Eu sei que V. Ex' nãO tem nada a ver càm isso. Sou testemunha, e
V. Ex' sabe do apreço que tenho a V. Ex' Não foi V. Ex' quem teria insinuado ao GovernadOr que et.i não estava aprovando. Mas a ira do Governaodr
do Piauí à minha pessoa, eu acho que só tem parelelo na ira do Governaodr
do Pará ao nobre Presidente de nossa Casa.
De modo que agradeço, Sr. Presidente, esta oportunidade de me defender, aqui, e oportunamente continuar me defendendo contra os ataques do
Governador -do meu Estado. (Muito bem )
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para uma comunicação,
concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Fernando Freire, que é autor do requerimento enviado à Mesa.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (Para uma comunicação. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No Jornal do Brasil, de ontem, o empresário do Rio de Janeiro Roberto
Medina, dono da conceituada empresa ARTIPLAN, fez publicar um protesto contra a PrefeitUr-a do Rio de Janeiro, e esse protesto devia servir de modelo a todos os protestos pela maneira civilizada e inteligente com que foi feito.
Mas Roberto Medina não vai entrar em causa, aqui, a não ser como pessoa citada pelo final do texto que merece-u a minha atenção, e que diz o seguinte:
.. t assim que morrem as intenções generosas. E assim que se
apaga a chama do entusiasmo. Pois frâgil é a matéria dos sonhos.
Para destruí-la, bastam uma folha de papel, algumas gotas de tinta
- e a dose certa de desestíinulo" (Roberto Medina).
Sr. Presidente, é mais ou menos assim que me sinto ao vir a esta tribuna
comunicar à Casa o que, na noite de ontem, já comuniquei ao Presidente do
Partido Popular, Senador Tancredo Neves, ou seja, o meu desligamento dos
quadros do Partido Popular. As razões do meu ato são, única e exclusivamente, de origem político-partidária regional no meu Estado. Não implicam, de
maneira alguma, nenhum tipo de critica e dC$aCordo à orientação e aos
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princípios que nortearam a formãção d() Partido Popular e o seu comportamento dentro da vida nacional.
Reafirmo, neste instante, minha absoluta confiança nesse partido e nos
homens que o compõem. Ao enviar ao Presidente Tancredo Neves a carta
com o meu desligamento, na mesma encontram-se as assinaturas dos Srs. Severino Brito, Líder do PP em São Luís; Atualpa Dourado Ximenes, Presidente do Diretório Municipal de Pindaré-Mirim; Joaquim Maciel Aranha Neto,
Delegado à Convenção Estadual dePindaré-Mirim; Antônio Linhares Lajes,
Presidente do Diretório Municipal de Buriti; Raimundo de Freitas Costa,
Delegado à Convenção Estadual de Buriti; Antonio Gomes da Silva, Presidente do Diretório Municipal de Mata Roma;Vinícius Adão Ferreira, Presidente do Diretório de Coelho Neto; Fernando Luiz de França Mendes, Presidente do Diretório de Paço do Lumiar; João Carlos Dias, Presidente do Diretório de Timom; Nilson Soares de Sá Filho, Delegado ·do Diretório de Timoro; José Soares de Sousa, Presidente do Diretório de São Benedito do Rio
Preto; Manoel Nezinho Carlos, Presidente do Diretório Municipal de Chapadinha; José Francisco Mendes dos Reis, Delegado e Vice-Presidente do Diretório Municipal de Santa Rita; Raimundo Coutinho da Silva, Presidente da
Comissão Provisória de Araioses; Vereador Antônio Maria Crispim, Líder de
Afonso Cunha, que igualmente me acompanharam no desligamento do Partido.

O Sr. Dirceu Cardoso - Pelo jeito, não ficou ninguém nesse Partidol
Saindo V. Ex'-, saíram todos.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- É hora de construir outra vez,
não é?
Sr. Presidente, desejo mais uma vez reafirmar que lamento profundamente que esta decisão de caráter regional vá privar os meus companheiros a
mim - estou certo que em nome deles também falo -, da conviência com
hpmens como 9 Presidente do meu Partido, Senador Tancredo Neves, e Deputado Magalhães Pinto, que dispõem de todas as qualidades para ocupar
todo e qualquer posto neste País, e da convivência partidária dos nobres Senadores com quem tive a honra de participar no Partido Popular, que agora
deixo.
Neste instante, Sr. Presidente, passo a integrar a Bancada do nobre Se-nador Dirceu Cardoso, que passa a ser o meu líder. (Palmas.)
O _Sr. Eve!ásio Vieira -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE -

Com prazer.
O Sr. Evelásio Vieira- Senador Lui~ Fernando Freire, na oportunidade
em que V. Ex• comunica à Casa o seu desligamento do nosso Partido, o Partido Popular, cabe-me, na qualidade de Líder e como imperativo de consciência, registrar que V. Ex'-, como integrante da nossa Bancada, porto!J-se exemplarmente, ...
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE - Muito obrigado.
O Sr. Evelásio Vieira- ... restando-nos lamentar profundamente o seu
afastamento dos nossos quadros. Mas, esperar e fazer votos que, amanhã,
possamos nos -reencontrar para continuar na grande batalha de fortalecimento do Partido Popular, ao contrário do que afirmou clandestinamente o Senador Dirceu Cardoso, para que o nosso Partido, sempre mais forte, possa contribuir mais e melhor para o fortalecimento da sociedade brasileira.
O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE- Muito obrigado, Senador cve·
lãsío Vieira.
Permita-me acorrer em socorro do Senador Dirceu Cardoso, pois tenho
certeza, quando S. Ex' disse que eu vinha engrossar o seu Partido, tenho a impressão de que, acima de siglas, nós todos construímos um Brasil melhor. De
maneira que, sem sigla, por enquanto, estou na sigla do Senador Dirceu Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra por dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Uma longa Ordem do Dia
nos espera. O Senador Jaison Barreto insCreveu-se para falar após a Ordem
do Dia e está sendo prejudicado totalmente num discurso em que era tema
central na tarde de hoje a Previdência Social.
Se V. Ex' me permite, não lhe dou dois minutos, porque jã tomemos um
minuto; dou-lhe três minutos e, por favor, não passe disso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi com muita emoção Que tivC a riotícia de que o nobre Senador Luiz
Fernando Freire vem engrossar as nossas hostes. Eu o conheço desde as raízes paternas, pois fui amigo de seu pai, aquela figura vertical, aquele penhasco inacessível. E o filho herdou a verticalidade das atitudes, essa grandeza
moral; essa firmeza nas atitudes cívicas, como agora acaba de tomar.
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Sr. Presidente, nós que jâ fomos três, ficamos reduzidos a um, mas irredutíveis aqui, sempre lutando. Hoje, tenho que mostrar a minha satisfação.
Se aqui um nobre Senador reclama que no Piauí é malhado todo dia, eu sou
malhado em todo o País, porque sou contra todos os Estados.
Assim, Sr. Presidemc..., é com satisfação que registro a entrada do nobre
Senador Luiz Fernando Freire no meu Partido, dobrando o nosso contingente no plenãrio. Agon•.. teremos um para fiscalizar a votação e outro para
acompanhar o letreiro. Já a coisa cOmeça diferente de hoje em diante, nesta
·- Casa. "
Registro, portanto, com muita satfsfação:· de hoje em diante, ele é o meu
Líder e eu sou o humilde e obscuro Senador independente desta Casa. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Apenas perguntaria a V.
Ex•, para facilitar o problema para a TaqUigrafia, se V. Ex• disse realmente
que o Senador Luiz Fernando Freire vem engrossar as hostes de V. Ex• E verdade? (Assentimento do orador. (Risos.)
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
Redações finais do Projeto de Lei do Senado n• 333, de 1979 e do Projeto
de Resolução n• 47, de 1981; e
Projeto de Lei do Senado n•s 92, de 1981, e 198 e 371, de 1979.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sobre a mesa, projeto de
lei que serã lido pelo Sr. 1"'-SecretáriO.
~ lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 221, DE 1981
Introduz alteração na Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, que
institui o salârio-familia do trabalhador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O inciso I do art. 7• da Lei n•. 4.266, de 3 de outubro de !963,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.7• ..•.•.. -... -. ...•........••.....•........•....
I - de dez por cento (lO%) para cada quota percentual a que se
refere o art. 29;

Art. 2'il
Art. 3'il

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as diposições em contrário.

Justificação

..

Estamos, por solicitação expressa da Câmara Municipal de Macaé, que
neste passo deu aprovação a requerimento do Vereador Christovam Barcellos, apresentando projeto de lei que eleva o percentual concernente ao
salário-família do trabalhador de 5% para 10%.
Trata-s·e de reivindicação da classe trabalhadora de todo o País que, de
outra parte, estâ alicerçada na demonstrada possibilidade de o objetivo ser alcançado em vista da disponibilidil.dC de recursos, baseada esta na arrecadação
sempre maior à conta do beneficio.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1981. - Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963

.
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Art. 79 Ficam fixados, pelo período de 3 (três) anos, os seguintes valo-·
res relativos à presente lei:
1- de 5% (cincO por cento) para cada quota percentual a que se refere o
art. 29;

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

O SR. PRES!l>ENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serâ publicado e remetido às comissõeS competentes.
Sobre a mesa. comunicação que será lida peJo Sr. J9-Secretário.
E lida a seguinte
Brasília, 20 de agosto de 1981
Senhor Presidente,
Venho comunicar a Vossa Excelência o meu desligamento. a partir desta
data, do Partido Popular.
Cordialmente - Luiz Fernando Freire.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A comunicação lida vai à
publicação.
-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes - Gilvan Rocha - Jutahy Magalhães - Luiz
Viana _ Hugo Ramos - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo
Badaró - Amaral Furlan - Franco Montara - José Caixeta - Benedito
Canelas - Mendes Canale - Jaison Barreto - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 186, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n'i' 1.301, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco
milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidade, tendo
PARECERES sob n•s 1.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e JUstiÇa, pela constitucionaJidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorâvel.
Em votação o projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Tem a palavra V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Hoje, com a saída do Partido Popular do ilustre Senador Luiz Fernando
Freire, que se declarou pertencente ao partido independente, de que faço parte, teremos, de agora em diante, quatro olhos a fiscalizar o procedimento do
Senado. Até então eram dois olhos cansados que não podiam, em virtude da
dinâmica do sistema, dar conta do processamento de toda a mecânica da votação do painel, no acompanhamento dos ilustres colegas do Senado, e à relação dos votantes.
Assim, Sr. Presidente, de hoje em diante seremos mais olhos fiscalizando, não tantos quanto V. Ex• tem, que são 72 olhos, porque olha por todos
nós, o Regimento e o nosso comportamento na Casa.
· ~-Sr. Presidente, o pedidO de empréstimo de Fernandópolis que ontem encaminhamos. hoje continuamos a encaminhar e, amanhã, se voltar à pauta,
continuaremos a encaminhá-la, sempre, Sr. Presidente. Quero dizer a V. Ex•
que nunca temi ser uma voz- isolada, o que não quero ser nunca ê uma consciência calada. Não me pesa ser urna voz clamando aqui contra esses desatinos que o Senado faz. Com isso não me conformaria nunca e não me confof~
mo. Amanhã o Senado vai ouvir uma denúncia grave que farei à Nação, com
a minha consciência, única, numa atitude violenta que vou assumir, mas não
me calo diante do interesse nacional, de maneira alguma. Por isso, tenho um
mandato que o meu povo me conferiu.
Sr. Presidente, continuo contra esses empréstimos e, ao encã.minhar,
diante das razões que dei ontem, o Município de Fernandópolis, entre 13 municípios e Estados que hoje infestam a nossa pauta, e que o Senado vai votar
de mão beijada sem procurar ailalisar aquilo que o nobre Senador Alberto
Silva declarou dali, sem examinar os planos de aplicação, sem examinar a necessidade das obras. Isto tudo, Sr. Presidente, é um ·conjunto de circunstâncias que me fazem cada vez mais forte na minha posição, embora isolado no
plenário. Hoje, somos dois, amanhã, seremos três, mas seremos sempre cons~
ciências livres, que estão gritando contra as consciências_conturbadas. Assim,
Sr. Presidente, contra o empréstimo a Fernandópolis, contra todos os empréstimos; na hora em que o povo está passando fome, não quero liberar o dinheJ.r:9 que vai aumentar mais a fome do povo e a fome de empresârios inescrupulosos e, também. a foffie de administradores, não é o caso, às vezes, desonestos, que querem esse dinheiro para fazerem as eleições em 1982. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso {ES)_- Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
. O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho)- Serâ feita a verificação solicitada.
~
·
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, a fim de
que possamos procedê-la pelo sistema eletrônico de votação. (Pausa.}
Os Srs. Senadores já podem votar.
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Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Almir Pinto - Aloysio Chaves -Amaral PeixotoBernardino Viana- Evelãsio Vieira- Gabriel Hermes- João Lúcio --José Caixeta- Jutahy Magalhães- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Saldanha Derz.i.-- Tarso Dutra
VOTA ''NÃO" O SR. SENADOR:
Dirceu Cardoso.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Jaison Barreto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram "SIM" 14 Srs.
Senadores; "NÃO" um Sr. Senador. Houve uma abstenção.
Não houve "quorum".
Em conseqííência, fica adiada a votação da matéria.
Pela mesma razão, deixam de ser apreciados os demais itens da pauta,
cujas matérias dependem de votação.
São os seguintes os itens cuja votação .é adiada
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer n91.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cru~
zeiros e vinte centavos), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, de !980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MrmicíjJios, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'l,307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento- e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua divida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em CrS 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.348 e 1,349, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e JusiiÇiz. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

s
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil e cen~
to e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, 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• 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corria conclusão de seu Parecer n9
1.359, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina
(MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicíjJios, favorãvel.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 36, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
novçnta e três mil e trezentos e quatro cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 274 e 275, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãveJ.
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8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre·
s~ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecfil' n'i' 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a ele'9ar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil e seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
9
Votação, em t.urno único, do Projeto de Resolução n'i' 4 de 1981 (apresen~
tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil. oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e um centavos), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqilenta e seis mil c setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nOs 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

•

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicíjJios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60 de !98l(apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer ri9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e tezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex~Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

IS
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1~81, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de Março de
1964.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco

•
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Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

•

19
Votação, em primeiro ttirno fãpreciaçãO preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de
Renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
20
Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar da constituciona_lidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regi~ento Interno), do Projeto 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.
21

•

Discussão, em turno úniço, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
_
.
PARECERES, sob n•s !.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento-n9 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Jaison Barreto.

Concedo a palavra ao

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

•

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr .
Presidente, Srs. Senadores:
A organização comunitária, na cidade do Rio de Janeiro, não se limita,
hoje, à criação de organismos para defender os interesses de administrações
regionais ou de bairros, mas de áreas menores. Esse é o caso da Associação de
Moradores e Amigos da Praça Saens Pena e Arredores, a AMOAPRA, que
congrega os interesses de cem mil moradores de uma das mais densas áreas da
capital fluminense.
Nos últimos seis meses, a AMOAPRA realizou um intenso trabalho na
TGUca e nas últimas reuniões semanais tem obtido um comparecimento médio_de sessenta delegados das mais diversas ruas do bairro, enquanto o seu informativo "Boa Praça" amplia a circulação.
Uma das conclusões obtidas na discussão dos problemas da Tijuca é a de
que o seu agravamento se verificou a partir de 1976, com as obras do metrô,
transfigurando o aspecto do bairro, com tapumes e canteiros de obras ocupando as calçadas, interditando ruas, dificultando o acesso aos prédios, !e-
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vando à falência pequenos comerciantes, fechando-se cinemas, piorando o
trãfego e multiplicando-se os assaltos.
Daí a imperiosa necessidade da criação de órgãos de defesa da com uni~
dade tijucana, culminando com a criação, em 1980, da Associação de Moradores e Amigos da Praça Afonso Pena e Adjacências, da Usina e Muda da
Praça Saens Pena e Arredores.
Agora, quando as obras de superfície do Metrô chegam ao fim, a
AMOAPRA realizou uma grande assembléia, com as seguintes conclusões:
a) o bairro necessita de áreas de lazer, prestando-se a isso os terrenos desapropriados pelo Metrô;
b) pede-se a volta da praça, com bancos de encosto, jardins, brinquedos
e lago; e
c) solicita-se o funcionamento dos trens do metropolitano até a Tijuca,
no mais curto prazo.
Diante dessas justas reivindicações, a comunidade tijucana se inquieta,
quando se noticia a venâa das áreas desapropriadas, favorecendo o surgimento de espigões numa ãrea Já saturada demograficamente. Ora, a arrecadação
obtida com essas vendas representaria muito pouco face ao orçamento da
Cia. do Metropolitano, representando pouco mais de um por cento da dívida
contràiâa no decorrer do projeto. Os tijucanos querem o mesmo tratamento
dispensado à Zona Sul, rica em ãreas de lazer, esportivo e cultural, às margens da lagoa. Hà uma comissão estadual estudando o aproveitamento das
áreas remanescentes, mas sem qualquer participação dos moradores interessados. Técnicos da Secretaria de Obrasjã encaminharam à Prefeitura um projeto a respeito, aproximando-se das reivindicações dos tijucanos, que desejam
participar mais diretamente dessa planificação.
Este o apelo que fazemos ao Prefeito carioca: ouvir os representantes da
Tijuca, os mais interessados nos melhoramentos no seu bairro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A decisão tomada pelo Governo de aumentar, em 72,84%, o valor das
prestações dos imóveis- adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação levou a angústia e a inquietação a milhares de trabalhadores brasileiros. Preocupada com o problema, a Associação dos Mutuários do Sistema Financeiro
de Habitação- MUTUA, entidade que congrega mutuários dos Estados de
São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Sergipe elaborou uma série de sugestões para a reformulação dos _critérios atualmente adotados pela política habitacional.
Por sua oportunidade e importância sintetizamos a seguir as sugestões
oferecidas:
I') Fixação, no corrente ano, do limite de SS% (cinqUenta e cinco por cento), pata reajuste das prestações, a partir de 19-7-81.
Justificativa
O índice de 55% foi fixado pelas autoridades federais competentes como fator de correção do Imposto sobre a Renda retido na
fonte, no ano base de 1980.
A medida proposta visa, pois, a uniformizar as bases de correção, por isso que se a correção monetária de imposto retido na
fonte ficou limitada a 55%,.para uma inflação que se aproximou dos
120%, parece justo e eqUitativo adotar-se o mesmo percentual para
efeito de correção do ônus do contribuinte, que adquiriu seu imóvel
com recursos do Sistema Financeiro de Habitação.
2') A pa-rtir de 1982, o índice de correção anual das prestações
não poderã exceder o percentual de reajuste salarial de cada mutuário, limitado, sempre, o valor da prestação corrigida a 30%_(trinta por cento) de sua renda bruta no último exercício financeiro.
Justificativa
A medida Visa a resguardar o orçamento familiar; não permitinQo seja ele afetado em proporções que excedam os limites tecnicamente admitidos com o gasto habitação. A renda bruta anual poderá ser comprovada pela Declaração de Rendimento ou pela Notificação do Imposto de Renda. Em relação aos mutuários dispensados
da apresentação de Declaração para fins de Imposto de Renda,
torna-se dispensável a comprovação de capacidade econômica para
fazer face ao reajuste da prestação, vez que este deverá ser inferior, à
correção salarial do mutuário, situado como está em faixa salarial
entre 3 a lO salários mínimos regionais.
3') Os índices oficiais dos futuros reajustes devem ser entendidos_ como um ••teto" para correção da prestação, ficando as entidades financeiras obrigadas a observar, em cada caso, o limite previsto
no item anterior.
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Justificativa
A medida vem complementar a regra do item anterior. Anualmente, os interessados, diretamente ou por suas associações de mutuários, deverão comprovar perante a entidade financiadora, até o
.último dia do mês de maio de cada ano o montante de sua renda
bruta, para efeito de indexação do limite individual de endividamento, em função do item uHabitação".
4') Extensão do benefício da restituição prevista no Decreto-lei
n9 1.358/74 aos financiamentOs superiores a 2.000 UPCs.
Justificativa
Atualmente, a restituição correspondente, a 12% do valor da
prestação paga no ano anterior se restringe aos financiamentOs até
2.000 UPCs. Esse favor foi, porém concedido em 1974, quando outra era a conjuntura sócio-econôtnica do País. A ampliação da área
do beneficio tem por objetivo nivelar situações, abrangendo, indistintamente, todos os mutuários do SFH.
5•) Possibilidade de alteração contratual, com transferência da
Carteira Hipotecária para o SFH, seln maiores formalidades e sem
ônus fiscais.
Justificativa
Há inúmeros adquirentes de casa própria que foram obrigados
a comprar seus imóveis c<?m recursos das Ca~teiras Hipotecár!as das
Caixas Económicas, umá ·vez que o preço do imóvel excedia em
muito o limite de financiamento, isto é, 3.500 UPCs, privando-se em
conseqüência, dos benefícios concedidos aos mutuários do SFH.
Parece-nos justo permitir a esses adquirentes a oportunidade de se
integrarem no SFH, usufruindo das vantagens a ele conferidas.
6•) Correção anual do saldo devedor.
Justificativa
Enquanto as prestações são corrigidas uma vez por ano, o sal~
do devedor sofre correção trimestral, gerando esse critério dicotô·
mico uma considerável defasagem entre os dois valores confrontados. A correção anual, ora propugnada, virâ restabelecer perfeita
correspondência entre o índice de correção do saldo devedor e o de
atualização da prestação mensal.
7') Concessões ou abatimentos para liquidação antecipada da
dívida.
Justificativa
Em reiterados pronunciarile~tos das autoridades responsáveis
pela política habitacional foi enfatizada a falta de recursos do BNH
para execução de seu arrojado programa habitacional. De outra
parte, os mutuários que, eventualmente, disponham de meios financeiros para antecipar a liquidação de seu débito, não têm, por que
fazê-lo, sendo, normalmente, tendados a empregar esses recursos
em outro sistema de poupança, que momentaneamente se mostre
mais rentável. Os descontos ou abatimentos concedidos, desde que
expressivos, para liquidação antecipada da dívida, oferecem o duplo
alcance:_ estimular o mutuário a desonerar o imóvel, desobrigandose, de resto, do compromisso de pagamento das prestações mensais,
sujeitas a corrcções sistemáticas-e -periódicas, e propiciar a -canalização de eventual poupança para o setor habitacional, gerando
nova fonte imediata de recursos adicionais que poderão ser injetados no setor, para redução do déficit de habitações.
8!) Abatimento, para fins do Imposto de Renda, da totalidade
dos juros pagos aos agentes financeiros do BNH.
Justi/icath·a
Trata-se de medida das mais jusiãs·, qUe já existia no passado,
por força da qual os juros referentes aos financiamentos para compra da casa própria não se incluíam no limite dos juros pagos por
dívidas pessoais. De resto, essa providência virá atenuar, por via
oblíqua, os encargos relacionados com a compra de imóvel para
moradia.
9•) Extensão do direito de uso do FGTS aos mutuários vinculados a carteiras hipotecárias.
Justificativa
Pelas posturas em vigor, o FGTS só pode ser usado para pagamento de até 80% da prestação mensal pelos mutuários do SFH. A
medida proposta virã estender essa faculdade também, aos mutuários das carteiras hipotecárias, vez que estes como aqueles são assalariados e devem, pois, fazer jus às mesmas regalias legais.
10') Extensão do regime de amortização baseada na "Tabela
Price" aos financiamentos acima de 2.250 UPCs.
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Justificativa
A presente sugestão tem o alcance de diminuir o valor da prestação corrigida para todos os mutuários indistintamente, e não apenas para aqueles cujos financiamentos se contenham dentro do limi·
te de 2.250 VPCs. Trata-se, pois, de providência das mais justas e de
indiscutível alcance social.
II •) ParticipaÇão de mutuários no conselho de administração

do BNH.
Justificativa
A participação de, pelo menos, 2 mutuários do BNH no CanseM
lho Administrativo do BNH é medida das mais necessárias, mor~

mente nos dias atuais em que a política habitacional está longe de
atingir o_s objetivos colimados. A indicação dos representantes dos
mutuários será feita pelas respectivas associações, para escolha pelo
Senhor Ministro do Interior.
J2•) Reescalonamento dos débitos dos mutuários temporariamente desempregados.
Justificativa
Trata-se de proposição -das mais justas e práticas, vez que enquanto perdurar essa situação de desemprego, o mutuário jâ está
praticamente absorvido com o problema de sua subsistência e de
seus dependentes, sendo desumano impingir-lhe, nessa conjuntura,
outros ônus, ainda que decorrentes de obrigação contratua1.
13'-) Sustação das ações judiciais para retomada do imóvel.
Justificativa
Até que se ultimem os estudos colimados, para reformulação
do Sistema FinanceirO de Habitação, parece aconselhável a imediata sustação dos feitos em andamento, para retomada do imóvel por
inadimplência do comprador. Os estudos poderão conduzir a uma
solução mais humana, que, permita a liquidação do débito, sem a

•

perda do imóvel.
14') Semestralidade- Inoportunidade da medida- Arquivamento dos estudos.
Justificativa
A anunciada correção semestral, além de se erigir em fonte de
prematura inquietação social, virá comprometer ainda mais o já debilitado orçamento familiar, descapitalizando o mutuário, notadamente aquele Que só tem reajuste salarial uma vez por ano. Tome-se
como referência algumas catego-rias profissionais, cujo número é
significativo, que só tem reajuste salarial uma vez por ano, geralmente a partir de março. Sofrerão eles um reajuste da prestação no
mês dejulhof8l de 72,84%, se mantida essa taxa, e, a partir de janeirode 1982 novo reajuste em bases que a conjuntura económica permitem prever não inferiores a 40%. Com que recursos contarão esses
mutuários para faZer face a esse novo encargo, se o reajuste salarial
só será efetivamente percebido nos meses de abril ou maio, por conseguínte após a 2• correção.
15') Proibição da divulgação dos nomes dos mutuários inadimplentes e respectivos cônjuges.
Justi/icatü•a
Alguns agentes financeiros vêm publicando editais, convocando os niutuários inadimplentes para pagamento das prestações em
atraso, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Assim, os mutuários, além de se sentirem ameaçados da perda do imóvel, vêem
seus nomes e de seus cônjuges oferecidos à execração pública, com
iniludível ofensa ao espírito do artigo 155, I, do Código de Processo
Civil Brasileiro. Tal prática deve ser proibida terminantemente.
Outrossim, os JOrnais publicam trechos da conferência do presidente do
Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, feita aos estagiários da Escola Superior de Guerra, a respeito dos subsídíos e doS incentivos fiscais concedidos
pelo Governo.
Os dados apresentados na ESG indicam que, em 1980, os subsídios totalizaram 745 bilhões de cruzeiros e deverão alcançar a cifra de 900 bilhões, até
o final deste ano. Além_ dos subsídios, os incentivos fiscais representaram gastos da ordem de 206 bilhões em 1980 e este ano deverão totalizar cerca de 344
bilhões de cruzeiros.
A vista dessas cifras estarrecedoras, apelamos ao Governo no sentido de
rever sua política de subsídios e incentivos fiscais, ao mesmo tempo que sugerimos a utilização de uma parte desses imensos recursos para atender aos custos da h~bitação destinada aos trabalhadores de baixa renda, hoje obrigados
a sacrifícios incalculáveis. Ê preciso que o Governo dê ao Banco Nacional da
Habitação o carâter social que justificou a sua criação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

•
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Em cumprimento aos dispositivos regimentãis pertine-ntes à matéria,
passamos a ler, para que figure nos Anais do Senado, o texto do telex que nos
dirigiu S. Ex•, o Governador do Estado do Amazonas, Doutor José Lindoso,
referente à urgência de recursos financeiros destinados à produção de alimentos considerados bâsicos, naqUela futurosa unidade da Federação.
~'Atendendo det-erminação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, através dos seus ministérios afins, no seiltido de direcionar as atividades do setor primário amazonense com vistas es~
sencialmente à produção de alimentos considerados básicos (arroz,
milho, feijão e farinha de mandioca), o Govemõ do estado reuniu o
consenso dos diversos órgãos/entidades, públicos e privados, direta
ou indiretamente ligados aos setor, para a consecução de um programa estadual que buscasse, sobretudo, substituir os níveis de im~
portação de alimentos (responãvel pela nefasta distorção nos preços
e por significativa evasão de divisas da economia local), utilizar ra~
cionar e economicamente extensa ãrea de terras agricultáveis e de
grande potencial agronômico (as vãrzeas), melhorar o nível de ren~
da da mão-de-obra_ ru_r_a_l que (ociosa) tende a migrar para Manaus.

•

Dentro de um clima de harmonia e motivação nunca dantes
visto na região, o prógtãi:rta fOi concebido por pesquisadores, extensionistas, professores, dirigentes de órgãos, empresários, -produtores, que delinearam as minucias do processo produtivo, resultando
nas metas espelhadas no programa de aplicações seletivas PROASE, Programa Nã:cional de Aproveitamento Racional de
Várzeas Irrigáveis- PROV ÁRZEAS e (por último) programa de
desenvolvimento rural integrado - PDRI.
Intevindo no processo, para garantia do programa, o Governo
Estadual, induziu a formação de estrutura de armazenagem, comercialização, revenda de insumos e equipamentos, assistência ténicajeducacional, transporte, regularização fundiária, etc., chegando
até a exercer nos Estados do Norte/Nordeste pressão de demanda
por sementes de boa qualidade Uã foram adquiridas com recursos
próprios do Estado).
Gerou-se pois, enonriê expectativa ·no meio rural amazonense,
com reflexos políticos altamente positivos para o Governo, pela sua
interferência no propósito e- realizações) de tornar o setor primário
dinâmico e eficaz, em ritmo de desenvolvimento compatível com os
demais setores da nossa economia.

r
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Entretanto estando __ nós jâ no mês de agosto, quando as águas
baixam e as várzea-S afloram para os cultivos, quando a estiagem (e
somente agora) permite o desmatamc::nto da terra firme com tempo
hábil para a queima e plantio, todo o trabalho e esforço dispendido,
está fadado ao desmoronamento, pela ausência de um simples elo
do processo - recursos para custeio a nível de produtor.
Apesar das demarches e do rol de solicitações endereçadas aos
responsáveis na esfera federal, atê o presente nada se obteve de concreto, do proase, tem-se apenas CrS: 200 milhões, alocados no Banco
do Estado do Amazonas, mas destinados a investimentos (decidiuse aplicã-los, mesmo com insuficiênCia, nã. cultura do guaranã), do
PROV ÁRZEAS, foram liberados somente Cr$ 40 milhões, e mesmo
assim (por implicações normativas que ainda não foram clareadas)
sem nenhuma perspectiva de aplicação para nossas vãrzeas, o que
serve, também, para embargar a coobrigação do agente financeiro
no custeio normal da cultura. Em última instância, inVocou-se recentemente a Resolução n_9 698, de 17.06.81, do Banco Central do
Brasil, na tentativa de obter recursos, pelo menos dos bancos privados, para dar um paliativo à situação, o que também não resultou
sucesso·, pela dependência administrativa das agências em Manaus
às suas respectivas matrizes fora do Estado e pela necessidade de
convênios (co-m anuência do BACEN) com bancos oficiais que tenham suas carteíras de crédito rural devidamente estruturadas e aptas à função.
Perdurando as dificuldades área federal e a posição alienígena
dos bancos, por mais alguns dias, jâ se pode premeditar uma (tão
igual) reversão de expectativa no seio econômico e social do Estado,
o que de certo nos_ farã incorrer -em grande ônus político.
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Diante dos exposto, forçoso é para o Governo do Estado nova~
mente solicitar providências para a definição e imediata liberação
dos recursos para o Amazonas, seja através do PROAS E, do PRO~
VÃRZEAS, da compulsoriedade da Resolução no 698, seja de qual·
quer outra fonte.
Reriovando esperanças, ficamos no aguardo de urgente posicionamento, já que contamos com o inestimável e sempre presente
apoiojajudado eminente amigo aos pleitos em prol desenvolvimento Amazonas.
Perante gravidade/urgência situação; solicito seu valioso/autorizado apoio/interferência pessoal sentido medidas acima propostas
sejam prontamente atendidas. Cordialmente (a) José Lindoso, Governador Estado Amazonas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Mendes Canale.
O SR. MENDES CANALE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
sidente e Srs. Senadores:
Corno se não bastassem os inúmeros problemas que os sofridos agicultores brasileiros têm enfrentado, em relação às intempéries que assolaram nosso
País, nos últimos anos, como as geadas e as estiagens prolongadas no Centro~
Sul e as secas e as enchentes no Norte e no Nordeste, a política agrícola do
Governo Federal tem-se demonstrado cada vez mais distanciada da realidade
e dos interesses nacionais .
O último exemplo do desinteresse do Executivo Federal, em relação à
agricultura brasileira, foi-dado pelos Ministros da Fazenda, da Agricultura e
da Secretaria de Planejamento que, em reunião com os presidentes do Banco
do Brasil e do Banco Central, tomaram uma decisão que é, no mínimo, discriminatória, inadequada e inoportuna.
Trata-se, Sr. Presidente, da medida visando, injustamente, eliminar a
participação dos agricultores de maior porte no custeio pelo Banco do Brasil
e obrigá-los a procurar os créditos que necessitam na rede particular de bancos comerciais.
Todos nós sabemos, Sr. Presiden~e. que muitos de nossos agricultores estão enfrentando sérias dificuldades. Além dos aspectos climáticos, problemas
de váriis outras ordens tem ocorrido, como a insuficiência do PROAGRO,
ou seja, dos seguros garantidos pelo Governo; o irrealismo dos preços mínimos oferecidos pela CFP; os enormes gastos com investimento nas áreas ocupadas mais recentemente; a descapitalização dos agricultores pelas altas taxas
de juros; a vinculação das garantias que possuem ao Banco do Brasil, o que
impede de oferecê-las a outros bancos; a definição do VBC bem abaixo dos
custos reais e vários outros problemas.
Sobre este assunto, Sr. Presidente, acabamos de receber vários apelos
para que nos manifestássemos a respeito, corno o telex da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, da Associação de Criadores de Mato Grosso
do Sul, da Associação de Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso do Sul e
da Associação Brasileira das Empresas de Planejamento Agropecuãrio, que
foi lavrado nos seguintes termos:
"Ruralistas alarmados possibilidade financiamentos custeio
agrícola Banco do Brasil serem negados grande produtor, denominação imprópria que abrange praticamente 80% da produção do
nosso Estado. Tal medida tomada, repentinamente, pegou de surpresa produtores descapitalizados e endividados com compromissos
assumidosem funç:ão lavouras e financiamentos prometidos. Alertamos grave crise saciai com perspectiva de desemprego e parali~
saçào da nossa produção. Pedimos rápidas providências restabele~
cendo a confiança no governo que mandou que se plantasse, empe~
nhando sua palavra e garantia. Rede bancãria local despreparada
atender grande demanda que, obviamente, precisa ser atendida imediatamente pois prazos para o preparo das terras e plantio são iná~
diáveis por determinação da natureza. Contamos com sua costumeira sensibilidade para com os problemas nacionais".
Concluindo, Sr. Presidente, queremos expressar nossa solidariedade
para com os ruralistas brasileiros e salientar nosso protesto contra mais esta
decisãO infeliz, antipopular, absurda e ínjusta do Governo Federal, que deveria ter a coragem de rever sua posição e de fazer do desenvolvimento agrícola
verdadeira meta prioritária.
Era.o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MENDES CANALE. EM
SEU DISCURSO
PALÃCIO DO GOVERNO' DE MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande MS telex nr 2755 de 18/8/81 aas 12:39 hrs "ms"
AA
Bancada de MS no Senado Federal
Brasília- DF
Telex 422(&1. Ruralistas alarmados possibilidade financiamentos custeio
agrícola Banco do Brasil serem negados grande produtor vg denominação
imprópria que abrange praticamente 80 por cerito produção nosso Estado pt
tal medida tomada repentinamente vg pegou de surpresa produtores descapitalizados e endividados com compromissos assumid~s en função lavouras e
financiamentos prometidos pt alertamos grave crise social com perspectiva
de desemprego e paralização nossa produção pt pedimos rápidas providências restabelecendo confiança Governo que m·arrdou que se plantasse empenhando sua palavra et garantia pt rede bancária local despreparada atender
grande demanda que vg obviamente vg precisa ser atendida imediatamente
pois prazos para o preparo das terras e plantio são inadiáveis por determinação da natureza pt contamos com sua costumeira sensibilidade para com
os problemas nacionais pt sds ruralistas
Silvio Mendes Amado
Pela Federação da Agricultura de MS
Flávio Benjamim Corra de Andrade
Pela Associação de Criadores de-MS
Atanásio de Oliveira
Pela Associação de Engenheiros Agrônomos de MS
Joseh Marques de Souza
Pela Associação Brasileira das Empresas de Planejamento Agropecuãrio
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária convocada para às 18 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Duscussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer no 591, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n•
333, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do§ 3• do
art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'
5.452, 'de 1• de maio de 1943.
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-2Discussão, em turno único, da redação final (Oferecida pela Comissão de
Redaçào em seu Parecer n9 592, de 1981 ), do Projeto de Resolução n9 47, de
1981, que suspende a execução do art. 204 da Lei n9 921, de 26 de dezembro
de 1977, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Igarapava,
Estado de São Paulo, bem como da tabela I, anexa à referida lei.
-3Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nfi' 198, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da profissão de
detetive particular, tendo
PARECERES, sob nos 287 a 289, de 1981, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,juridicídade, e, no
mérito, favorável;
- de Legislação Social. favorável; e
-de Educação e Cultura. favorável.

-4Díscussão, em primeiro turnO, do Projeto de lei do S_enado n~? 371, de
1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeirô de HabitaçãO, tendo
PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980; 550 e 551, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade
e jüi'idicidade; 2!> pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Finanças; e
-de Finanças. /9 pronunciamento: favorável; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) favorável, nos termos de substitutivo que apresenta
-5Discussão, em primeirõ turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 92, de
1981, do Senador Affons-o Cãmargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de
advertência, e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 597 e 598, de 1981, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Economia. favorável.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I 8 horas e 15 minutos.)

ATA DA 131~ SESSÃO, EM 20 DE AGOSTO DEl981
3\' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA -

•

PRESIDf:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa~
rente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Alexan~
dre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -:José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista
-Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana Dirceu Cardoso- João Calmon ·-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró Amaral Furlan - Franco Montoro- José Caixeta...:.... Henrique Santillo Lâzaro Barboza- Benedito Canelas- Josê Fragelli-- Mendes CanaleSaldanha Derzi- Affonso Carriargo --José Richa- Evelásio Vieira- Jaison Barreto - Arno Damiani - Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

•

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N' 616, DE 1981
Da Coniissão de Redatão

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.o 303,
de 1979- DF' Relator: Senador Saldanha. Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do
Senado n.0 303, de 1979 - DF, que institui a Taxa de Limpeza
Pübllca no Dl.strito Federal e dá outras providências.
Sala das .Comissões, 20 tde agosto de 1981. - Adalberto Sena,
Presidente -

,Saldanha. Derzi, Relator -

Aderhal Jurema.

ANEXO AO PARECER N. 0 616, DE 1981
Redação final do Projeto de Lei do Senado n_0 303, de
1979 - DF, que institui a Taxa de Limpeza Pública no Dis-

trito Federal e dá outras providências.
O Se mi do Federal decreta:
_ Art. 1.0 É instituída e Integrada ao Sistema Tributário do'
Distrito F"dera1 a Taxa .de Limpeza Pública, de que trata esta Lei.
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Art.. 2.o A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública,
prestados aos contribuintes ou postos à sua disposiçãe>.
Parágrafo único. Consideram-se serviços de limpeza pú...
bllea, para efeito de cobrança. da Taxa de que trata este artigo,
as seguintes atividades reaJizadas pelo órgão competente de> Ge>ve.rno do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território:
a) •a retirada periódica de lixo nos .prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer
natureza ou destinação;
b) a execução e a conservação da limpeza de vias e !agradouroo públicos;

c) a destinação sanitária dada ao lixo co!etado, na. forma das
alineas anteriores.
Art. 3.° Contribuinte da taxa é e> proprietário, o titular do
de>mínlo út!l ou o possuidor, a qualquer titulo, do imóvel situado
em logradouro ou via em. que os serviços relacionados no artigo
anterior sejam prestados ou "[Klstos à sua dispo.sição.

Art. 4.0 A taxa será calculada em função da área do imóvel,
aplicando-se ooeficientes ao valor de referência vigente no Distrito
Federal, na for·m·a dos Anexos I, II; III e IV.
§ 1.
O valor da taxa poderá sofrer um ac•réscimo de até 100%
(cem por cento) quando os imóveis estiverem ocupados por hotéis,
hospitais, pensõeS', colégios, bancos, fábricas, ofieinas, bares, restaurantes, ·cafés, lanchonetes, sorve·terias, clubes e-sportivos, postos de
lavagem e lubrificação, supermerca:dos e outros estabelecimentos
semelhantes aos aqui mencionados.
0

§

2. 0

~efi··-de

O Governââor de> Distrito Federal, a fim de atender ius
ordem sócio-econômica, poderá reduzir o valor da taxa,

ANEXO I
IMóVEIS RESIDENCIAIS EDIFICADOS
Coeficiente

Area Edificada

até
m~is

de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
acima de 1000m2 e

40m2
40 até
70m2
70 até
100m2
100 até
200m"
300m2
200 até
500m2
300 até
500 até
700m2
1000m2
700 até
por 100m2 ou !ração que exceder

a) de 5% (ciMo por cento) quando o pagamento se verlflcàr
nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término do prazo;
b) de 10% (dez por cento) quando Q pagamento se verificar
até 60 (s-essenta) dias subseqüentes ao término do prazo;
c) de 20% (vinte .por cento) quando o pagamento se verificar após 60 (sessenta) dias.
Art. 7.o o pagamento da Taxa de IJmpeza Pública e das
penaliiiades a ela referentes não exclui:
I - o pagamento:
a) de preços ·pei!L prestação de serviçoo esp'7í~s contratade>s,
expressa ou tacitamente, entre o usuário e o orgao de llmpeza
pública;
b)das penalidades decorrentes do exercicio da fiscalização de
.posturas referentes à limpeza pública;
11 _ o eumprimente> de quaisquer normas e exigências relativas à coleta de lixo ou a execução e conservação da limpeza das
e !ogradouros públicos.
Art. 8.0 Estão isentos da taxa:
I _ a União, Estados, Munlciplos, Distrito Federal e suas resp~ctivas autarquias;

vias

•

11 - quaisquer entidades religiosas, no tocante aos imóveis
destinados aos respectivos templos e às casas .paroquiais e pastorais
1deles integrantes;
IU - a Fundação Universidade de Brasília e as Fundações
lnstltuldas pelo Distrito Federal;
IV - os Estados estrangeiros, no tocante aos imóveis ocupados pela sede das respectivas embaixadas, bem como aos de residência dos agentes diplomáticos acreditados no País, desde que
Igual favor seja assegurado, reciprocamente, ao Governo Brasileiro; e
v - as sociedades beneficentes com personalidade jurídica
que se dediquem, exclusivamente, a attvldades assistenciais, sem
-qualquer fim lucrativo.
Parágrafo úrúoo. São excluídos da isenção os imóveis funcionais destinados às residências de servidores das entidades referidas nos inclros I, III e V deste artigo.

0,05
0,10
0,15
0,30
0,50
o 70
1,GO
1,30
0,15

ANEXO 11

Imóveis Residenciais não Identificados
Coeficiente

.Area

até
mais
mais
mais
mais
mais

de

200
300
400
600

de

de
de
de lOOOm2

200m2
300m2
400m2

até
até
até
até

nos casos de contribuintes de pequena capacidade econõmica.

Art. 5. 0 O reguramento disporá a respeito da forlll& e prazo
do rllOOlhlmento da taxa.
Art. 6.0 O recolhimento da .taxa fora .do prazo fixado no ·regulamento sujeitará o contribuinte ao pagamento das seguintes
multas:

3779

Art. 9.0 Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) d'ias após sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrá.'rto.

Parágrafo úniCo. A taxa é- anual e, na forma da Lei Civil,
.se transmite aos ádquirentes, sâlvo se constan~do de escritura certidão negativa de débitos referentes ao tributo.

•
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600in"2

1000m2

0,05
0,15
0,30
0,50
1.00
1,50

ANEXO !li

Imóveis não Residenciais Edificados
Area. edificada

Coeficiente

até
mais de
mais de
mais de

30m2
30 até
50m2
50 até
100m2
100 até
200m2
mais de
200 até
300m2
mais de
300 até
500m2
mais de
500 até
700m2
mais de
700 até
1000m2
acima de 10002 e por 1002 ou fração que exceder

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
140
0,20

A:NEXO IV

Imóveis não Residenciais não Edificados
Coeficiente

Area.
até
mais
mais
mais
mais

de
de
de
de

mais de

mais de
mais de 5ooom•

30
50
100
300
500
1000

até
até
até
até
até
até

30m2
50m2
10()m2
300m2
500m2
1000m2
500()m2

0,20
0,30
0,50
0,80
1,00
2,00
2,50
3,00

PARECER No 617, DE 1981
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto- Legislativo n.0 28,
de 1980 (n.0 62/80, na Câmara dos Deputados).

RelatGr: Senador Aderbal Jurema
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 28, de 1980 (n.0 62/80, na Câmara dos Deputade>sl,
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica ·e Industrial, firmado entre os_ Governos da República Federativa do
Brasil e do R.leino dos Plaíses Baixos, em Brasília. a 23 de julho de
1980.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981. - Adalberto Sena,
Presid1ente - Aderbal Jurema. Relator - Saldanha Derzi.
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ANEXO AO PARECER N.o 617, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 28,
de 1980 (n.0 62/80, na Câmara dos Deputados).
Faço- saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I. da constituição, e ·eu,
, Presidente
elo Senado F1ederal. promulgo o_ seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1981
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica c Industrial, concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980.
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dem da lei civil~ só se realizando os pagamentos subseqüentes a curador judicialmente designado.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e

de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9-Secretârio.

E lido o seguinte

O Congresso Nacional decreta:
0

Art. 1. É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econõmica e Industrial, concluído entre o Governo da República ~e
dPrativa do Brasil re o Governo do Reino dos Países Baixos. em
ilrasilia, a 23 de julho de 1980.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. I'RI::SIUENTE (Passos Pôrto)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será tido pelo Sr. J9-Secretário.
E lido o seguinte
I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 222, DE 1981

REQUERIMENTO N• 281, DE 1981
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 204, de 1981, de autoria do Senador Jorge Kalume, que isenta de multa os eleitores faltosos e dâ outras providências.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1981. -Nilo Coelho- Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento lido serâ objeto
de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à

Introduz alteração na Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n"'

ORDEM DO DIA

3.807, de 26 de agosto de 1960 ).

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]' O art. 65 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, passa a vigo·
rar com a seguinte redação:
"Art. 65. O benefício-deVido ao segurado ou dependente incaraz será pago, a título precáriO, durante doze (12) meses consecutivos mediante termo de compromisso, lavrado no ato do rtcebimento, a herdeiro necessário, obedecida a ordem vocacional da lei civil,
só se realizando os pagamentos subseqUentes a curador judicialmente designado."
Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Item I:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 591, de 1981), do Projeto de
Lei do Senado n9 333, de 1979, do Senador Nelson Car-neiro, que ai~
ter-a a redação do § 39 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

E a seguinte a redação final aprovada
Justificação
Diz o art. 65, da LOPS, em sua redação vigorante que, nos casos de benefícios devidos a segurados ou dependentes incapazes-, o pagamento será feito, a título precário, durante três meses conseCu-tivos, mediante termo de
compromisso, a herdeiro necessário com obediência- da ordem vocacional
previ:Ha na lei civil.
Após esse prazo, estabelecido ainda o artigo 65, os pagamentos somente
serão feito~ a quem possuir a qualidade de curador designado judicialmente.
Implica tal solução prevista na lei em que o interessado promova processo judicial de curatcla e, além disso, que o conclua no prazo de três meses.
Entretanto, todos sabemos que a Justiça em nosso País é marcadamente
morosa, além de custosa. Sabemos mais que nenhum processo judicial, mesmo de cura tela, pode ser concluído em prazo tão exíguo.
Assim, se é possível fazer pagamentos a título precário por três meses,
por que não autorizá-los por prazo mais dilatado, por um ano, digamos, jâ
que tal lapso de tempo se mostra mais compatível com as necessidades de tramitação de um processo na Justiça?
Tal é a solução que preconizamos para o problema, tudo em conformidade com reclamação e pedido de solução da parte do presidente da Assocíaç5o dos APosentados e Pensionistas dos Institutos de Previdência Social de
Pelrópolis, Sr. Joel Frederico Sixel.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1981. -Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO C!TXDA
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social

Art. 65. O bt:nefícío devidõ ao segurado ou dependente incapaz será
pago, a título precário, durante 3 (três) meses consecutivos, mediante têrmo
dr" compromisso no ato do recebimento a herdeiro necessário, obedecida a or-

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 333, de 1979, que
altera a redação do § 39 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O§ 3• do art. 543 da Consolidação dos Leis do Trabalho, aprova·
da pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

•

"Art. 543.
§ 39 E vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir
do momento do registro_ de sua candidatura a cargo de direção ou
representação sindi~l, desde que seja eleito_, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos
desta Consolidação, mesmo após o término de seu mandato."
ArL 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n• 592, de 1981), do Projeto de
Resolução n9 47, de 1981, que suspende a execução do art. 204 da
Lei n"' 921, de 26 de dezembro de 1977, que dispõe sobre o Código
Tributârio do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, bem
como da tebela 01, anexa à referida lei.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
A redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do
art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

•
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E o_ seguinte o projeto aprovado:
Redaçào final do Projeto de Resolução n• 47, de 1981.
Faç~ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VII, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1981
Suspende a execução do art. 204 da Lei nP 921, de 26 de dezembro
de 1977, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de lgarapava, Estado de São Paulo, bem como da Tabela 01, anexa à referida
Lei.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 16 de outubro de
1980, nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 9_1.535-4, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 204 da Lei n' 921, de 26 de dezembro de 1977, q~e
dispõe sobre o Código Tributârio do Município de Igarapava, Estado de Sao
Paulo, bem como da Tabela OI, anexa à referida Lei, que tratam da Taxa de
Licença para Localização e Funcionamento.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
J98,de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o exercício
. _
da profissão de detetive particular, tendo
PARECERES, sob n•s 287 a 289, de 1981, das ComiSsoes:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade, juridicidade, e, no mérito, -favorável;
- de Legislação Social, favorãvel; e
- de Educação e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lP-Secretário.

REQUERIMENTO N• 282, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n'i' 198, de 1979, a fim de ser
feita na sessão de 17 de setembro próximo.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1981.- Nelson Carneiro.
Em votação o requerimento.

O SR. NELSON CARNEIRO:...: Sr. Presidente, peço a palavra para en;
caminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre "Senador
Nelson Carneíro,. para encari1inhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para a votação. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero encaminhar esse projeto, ressalvando que em todos os países civilizados do mundo os detetives particulares colaboram com a Polícia dentro
de normas rígidas e sob determinada e rigorosa vigilância.
De modo que espero que esses 30 dias de adiamento sejam bastante para
que a Maioria reveja o seu ponto de vista e, se conscientizando da aprovação
desse projeto, acolha os pareceres favoráveis dados pelos órgãos técniCOs.

-

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica adiada a- discussão do projeto para a sessão de 17 de setembro próximo.

•

Em discussão o projeto e o substitutivo em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.

E o seguinte o substitutivo rejeitado.

EMENDA N• I - CF
(Substitutivo)
Altera a redação do§ l• do art. 102 do Decreto-lei n• 9.760, de 5
de setembro de 1946.
Art. i' O§ 1• do art. 102 do Decreto-lei n• 9.760, de 5 de setembro de
1946, passa a ter a seguinte redação:
••§ }9 Nas transmissões onerosas, a União terá direito de
opção e, quando não o exercer, cobrará laudêmio de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do domínio pleno do terreno exclusive benfeitorias."
ArL 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, é preciso consignar o voto favorável do Partido Democrático Social.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Fica assim consignado o voto
favorável do Partido Democrático Social.
O projetO -v-ai ao Arquivo.
E o seguinte o projeto rejeitado.

E lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 4:
Discussão, em Primeírci tUrno, do Projeto de Lei do Senado n'i'
371, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema
Financeiro de Habitação, tendo
PARECERES, sob n•s472 e473, de 1980; 550e55l, de 1981,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade; 2' pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Finanças; e
-de Finanças, JP pronunciamento: favorável; 2" pronunciamento: (reexame solicítad_o em plenário) favorável, nos termos de substitutivo que apresenta.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 371, DE 1979
Regula o pagamento do laudêmio incidente nas transmissões fi~
nanciadas pelo sistema financeiro de habita~ão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica acrescentado ao art. 102 do Decreto-lei n9 9.760, de 5 de setembro de 1946, o seguinte parágrafo:
H§ 5'1 Nas transmissões onerosas, financiadas pelo sistema financeiro de habitação, a união cobrará laudêmio de 5% (cinco por
cento), sobre o valor do domínio pleno do terreno ou respectiva
fração ideal, excluídas as benfeitorias."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 5:
Díscussão, em Prii'neiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
92, de 1981. do Senador Affonso C amargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de advertência, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 597 e 598, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiçii, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Economia, favoráveL
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. )9-Secretário.
E lida a seguinte
EMENDA N• I (de plenário)
(Substitutivo)
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, nas embalagens de ci~
garros, inscrições de advertência e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? Os fabricantes de cigarros são obrigados a imprimir tipograficamente, em caracteres bem visíveis, na embalagem de cada maço ou carteira,
destinado ao consumo interno, a expressão de advertência '"o fumo pode ser
prejudicial à saúde", com a indicação expressa desta Lei.
Parágrafo único. A expressão e a indicação referidas neste artigo serão
impressas em uma das laterais de cada maça ou carteira, de acordo com a~
normas de rotulagem previstas no art. 43 da Lei n9 4.502, de 30 de novembrc
de 1964, com o mesmo destaque em que estiver impresso o nome do fabrican
te.
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Art. 21' A infringência a esta Lei acarretará ao fabricante a aplicação,
isolada ou cumulativa, das seguintes medidas administrativas ou penalidades;
I - advertência;
II -multa de 50% (cinqUenta por cento) do valor comercial da mercadoria;
- III- suspensão, impedimento ou interdição, temporária ou permanente, do estabelecimento fabricante.
Art 3'1 Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que
os fabricantes de cigarros se atiaptem às exigências desta Lei.
Art. 49 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.Justificação
Não é a primeira vez que 6 Senado é chamado a deliberar sobre a matéria tratada no Projeto ora em apreciação.
Várias proposições, advertindo sobre os malefícios do fumo e, mesmo
pretendendo regular a propaganda desse produto, tiveram tramitação nas
duas Casas do Congresso Nacional sem que chegassem a ser transformadas
em Lei.
O Projeto apresentado pelo nobre Senador Affonso Camargo restringew
se a obrigar o uso de legenda de advertência na embalagem dos produtos do
fumo.
A emenda (substitutivo), que Ora-apresentamos, indo mais além, não elide a substância do Projeto, uma vez que persegue os mesmos objetivos por ele
pretendidos.
A substituição da legenda, por outra, nos parece mais apropriada, considerando a falta de evidência técnico-científica de que o uso do fumo é causa
direta de males físicos, e que existe, realmente, uma grande controvérsia
científica a respeito, bastando verificar-se que a correlação estatística entre
fumantes e certas doenças é tênue e usada para mostrar a associação entre
inúmeros focos de doença sem, entretanto, conseguir-se provar a relação entre Bcausa e efeito".
Faz-se, ainda, necessário que a obrigatoriedade dessa advertência, conforme o adotado em inúmeros países, mesmo aqueles que tratam o assunto
com maior rigor, se circunscrevei ao c·onsutno do rumo no âmbito interno,
não alcançando os produtos destinados à exportação, uma vez que, de acordo
com o disposto no art. 347 do Decreto n9 83.263, de 9 de março de 1979, os cigarros destinados à exportação não poderão ser vendidos nem expostos à
venda no Brasil.
Fixa, ainda, a emenda o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os
fabricantes de cigarros se adaptem às exigências da Lei que, em nosso entendimento, dispensa regulamentação, à vista do disposto no Decreto n9 83.263,
de 9 de março de 1979 que, aprovando o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, trata, especificamente, em seus arts. 130, item IV e
343 e seguintes, das inscrições em emba]agens de produtos de fumo.
Quanto à .. expressão de advertência" esposada pela emenda, convém,
ainda, salientar que, considerando a co_ntrovérsia científica acima apontada,
vãrios países adotam medida similar, podendo ser citados, a título_de ilustração:
Austrália - .. fumar oferece riscos à saúde";
Peru - ••Fumar pode fazer mal à saúde";
Suíça - .. fumar pode ser perigoso para sua saúde" - aviso do Serviço
Federal de Saúde Pública;
França - ••o abuso é perigoso";
Inglaterra _ .. fumar pode estragar seriamente sua saúde" - aviso do
Departamento de Saúde do Governo de S. Magestade;
Tailândia - .. fumarpode ser perigoso para sua saúde";
Japão - .. cuidado para não fuma"! demais".
Sala das Sessões 20 de agosto de 1981. -Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) emenda. (Pausa.)
O Sr. Affonso Camargo -

Em discussão o projeto e a

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Para discuti-los, concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camcirgo.
O SR. AFFONSO C AMARGO (Para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou surpreso, inclusive com a rejeição do item anterior, porque segundo praxe dessas sessões das 18 horas e 30 minutos, só deveriam vir para a pauta aquelas matérias em que houvesse um acordo de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas pode haver acordo de Liderança ao contrário.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Evidentemente. Estou partindo do
princípio de que o Partido do Senador Humberto Lucena, o PMDB, teria
aceito que seria então rejeitada essa matéria.
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Cõm relação ao meu projeto, gostaria de informar a V. Ex• que consultei
o nobre Líder Nilo Coelho, consultei o nobre Líder Mauro Benevides e o
Líder do meu Partido, porque não me interessaria trazer para cá um projeto
em que houvesse ainda uma discussão polêmica, porq_ue ·nos pareceu que este
dístico seria assim u·ma matéria bastaiite pacífica nestá Casa, até porque é o
primeiro passo que poderia ser dado em matéria dé legislação no País para se
alertar o usuário do fumo quanto ao efetivo prejuízo que existe para a saúde
do fumante. Então o dístico- .. Este produto prejudica a saúde"- nos pareceu que era tranqUilo porque achamos que ninguém tem mais dúvidas de que,
realmente, prejudica e não que pode prejudicar.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Pois não, com todo prazer.

O Sr. José Lins- Nobre Senador, com relação ao acordo entre as Lideranças, não há um entendimento a respeito desta matéria que, no momento, é
controvertida. Parece~ me, assim, que vamos ultrapassá-la em função do própriO requerimento do nobre Senador Saldanha Derzi de inclusão de uma
emenda e o assunto voltaria às Comissões e seria novamente analisado.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Perfeito. O que não entendi qual seria, exatamente, a emenda substitutiva do nobre Senador Saldanha Derzi,
porque não compreendi quando o Sr. Presidente falou. O dístico que propusemos, seria substituído por qual frase?
O Sr. José Lins- Qualquer que seja a frase, como o assunto voltará à
Comissão, poderá ser discutida lá.
O Sr. Saldanha Derzi- Nobre Senador, pelo que estou informado, a Lidernaça do Governo seria contra o projeto de V. Ex.' Então, apresentei a
emenda: '"O fumo poder ser prejudicial à saúde". A emenda de V. Ex• diz: "O
fumo é prejudicial à saúde". Então, faço a emenda substitutiva, dizendo: .. 0
fumo pode ser prejudicial à saúde".
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de dizer que, realmente, eu estava até surpreso com a facilidade com que
o meu projeto estava passando nas Comissões e que tinha vindo, inclusive,
para uma decisão que pensávamos que seria pacífica nesta reunião porque,
realmente, a história do combate ao fumo, no Congresso Nacional, é uma
história que já está, em terrilos de verticalidade, num processo que estâ com
80 centímetros de altura e, em termos de comprimento- pode-se até tirar do
computador da Casa- deve estar com mais ou menos uns 3 metros, o que sai
do computador, em matéria de projeto sobre o fumo, inclusive com alguns
iniciados em 1976 que, assim já estão com 5 anos.
De modo que, evidentemente, temos que nos submeter ao Regimento da
Casa. Se houve uma emenda, terâ que voltar às Comissões e eu apenas lamento que, realmente, não se consiga, ate agora, legislar contra o fumo neste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continuam em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
A matéria voltará às comissões em virtude de recebimento de emenda em
plenário.

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se, agora, à apreciação do
Requerimento n~' 281, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n' 204, de 1981.
Em votação o requerimento.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Sr. Presidente, urgência para quê?

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Requerimento de urgência solicitado para o projeto de lei do nobre Senador Jorge Kalume, que isenta do
pagamento de multa os eleitores faltosos.
O Sr. Dirceu Cardos_o -

De acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados._( Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl'
204, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que isenta de pagamento
de multa os eleitores faltosos, e dá outr~s providências (dependendo
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Fi-nanças).
Solicito do nobre Senador Aloysio Chaves o parecer da Comissão- de
Constituição e Justiça.

•
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O SR. ALOYSIO CHAVES (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O ProjétO sob exame, de autoria do ilustre Senador Jorge Kalume, isenta
da multa aqueserefereoart. 7•da Lei n•4.737, de IS de julho de 196S -Código Eleitoral -, bem como de quaisquer outras penalidades decorrentes do
ato, os eleitores que tenham deixado de votar em eleições realizadas até o ano
de 1978.
Na justificação, assinala o _Autor que o sistema eleitoral brasileiro estâ
passando por uma total reforrriulação, sendo oportuno, portanto, que sejam
anistiados todos aqueles que deixaram de cumprir o dever de votar, atê porque, como destaca, os eleitores faltosos são, quase sempre, pessoas destituídas de recursos financeiros, e que também tiveram dificuldades de locomoção.
Diante do exposto e como inexistein óbices quanto ao aspecto jurídicoconstitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação.

.

•

.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana_ para proferi{ o -parecer da Comissão de Finanças.
O SR. BERNARDINO VIANA (Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores_:
A proposição em tela, de autoria do ilustre Senador Jorge Kalume, tem
por escopo isentar do pagamento da multa e demais penalidades previstas no
art. 7•, da Lei no 4.737, de IS de julho de 196S (Código Eleitoral), os eleitores
que deixarem de votar nos pleitos realizados até o ano de 1978.
Trata-se, pOis, de uma forma de anistia a ser concedida aos eleitores que,
até o período supra citado, tenham faltado com o dever cívico de votar .
Em sua justificação lembra o autor a reformulação político-partidária
que se faz presente na vida nacional, o que motivaria, também, a exclusão de
penalidades impostas por fatos ocõri'Idos anteriormente.
Tal medida, por outro lado, hâ de propiciar o aumento do número de
eleitores para as eleições de 1982, tendo em vista que uma parcela do eleitorado brasileiro em situação irregular, até o momento, passaria, automaticamente, a reintegrar o corpo de eleitores para as próximas .disputas eleitorais.
No que tange ao aspecto financeiro--;--nâo vemos qualquer impedimento
capaz de obstaculizar a adoção da providência, face à reduzida importância a
ser arrecadada com a aplicação-da medida.
Com efeitO-, -as demais sanções cominadas nos incisos que integram o §
19, do art. 79 da mencionada Lei n9 4.737, de 1965, devem ter levado a grande
maioria de ausentes nas últimas eleições a regularizarem as suas situações,
restando, a nosso ver, reduzido contingente de eleitores em débito para com a
Justiça Eleitoral.
A matéria é de ser considerada relevante para o momento político do
País, não colidindo, ainda, com qualquer norma de regência do sistema
jurídico-financeiro, daí porque opino pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 204, de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os pareceres são favorâveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação .
Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, em primeiro turno, e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se, imediatamente, à sua apreciação em segundo turno.
Em discussão o projeto, em segUndo turno. (Pausa.) Encerrada.
Encerrada a discussão, em segundo turno, o projeto é dado como definitivamente aptõvado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão -de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, redação final que
vai ser lida pelo Sr. I 9-Secretário.

!1Uda a seguinte
Da COmissão de Redacão

PARECER N• 618, DE 1981
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 204, de 1981.

•

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9
204, -de 1981, que isenta de pagamento de multa os eleitores faltosos e dâ outras providências.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981. -.4/berto Sena, PresidenteSaldanha Derzi, Relator - Aderbal Jurema.
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ANEXO AO PARECER No 618, DE 1981

Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 204, de 1981, que
isenta de pagamento de multa os eleitores faltosos e dá outras providéncias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Ficam isentos da multa a que se refere o art. 79 da Lei n9 4.737,
de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código Eleitoral, bem como de quaisquer outras penalidades decorrentes do ato, os eleitores que tenham deixado
de votar em eleições realizadas até o ano de 1978.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo aplica-se igualmente
às restrições estabelecidas no § 19 do art. 79 da referida Lei.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estando em regime de urgência
a matéria cuja redaçãO final acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à deliberação do Plenário.
E.~p.

discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo que queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso) Presidente, Srs. Senadores:

Sr.

Em recente memorial, endereçado às autoridades e à Nação, a Associação dos Eletricitários Aposentãdos de São Paulo, examinando o quadro
em que se encontra a classe, na atual conjuntura, adverte:
"Se não bastassem as inúmeras injustiças que os aposentados,
pensionistas e beneficiârios em geral da Previdência Social vêm sofrendo, foram, agora, atingidos, também pela infeliz decisão do parcelamento do reajuste de seus proventos, devidos desde maio, em
três parcelas mensais."
Lamenta-se que o Ministro da Previdência e Assistência Social haja esquecido que, seja qual for a denominação dada a tais proventos, constituem
eles a única fonte de renda de milhões de pessoas, absolutamente indispensável à sua subsistência. Estranha-se, portanto, o alarde segundo o qual o parcelamento não prejudica os aposentados e os pensionistas, geralmente os que
menos recebem no País, um miserâvel salârio de fome.
Enquanto aumentam os preços dos alimentos, dos aluguéis, dos transportes, dos remédios, das prestações, o pagamento parcelado desse débito da
Previdência implica na própria redução do reajuste dos proventos previdenciãríos, assim impossibilitados de atender aos seus compromissos.
Acrescenta o memorial:
uos aposentados, pensionistas e beneficiários em geral da Previdência Social sabem que não têm poder de pressão. Mas sabem,
por Outro lado, que, embora marginalizados, ainda lhes resta o direito de voto. E o voto de mais de sete milhões de inativos, quanto
menos, triplicará em todo o País, respondendo ao Partido do GoVerno COm a lembrança das injustiças que sofreram. E isto representa, sem sombra de dúvida, 2/3 dos votos dos eleitores de todo o Brasil."
Realmente, se a Previdência Social está á beira da insolvência, não cabe a
culpa aos inativos, mas -às fraudes cometidas contra o INPS, à desorganização administrativa, aos débitos do Governo e aos erros dos cálculos aluariais.
Concluindo, salientam:
••Não tenham dúvidas que, a continuar este estado de coisas, os
aposentados em todo o Brasil se unirão, para, com seus votos, responderem nas urnas às injustiças de que estão sendo alvo."
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Sr. Senador Franco Montoro
enviou â Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 259,
III, .. a", 3, do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do ProjetO-de1tisolução n9 186, de 1980 (apresentado pela Comissão de Econo-mia como conclusão de s_eu Parecer n"' 1.301,
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete Centavos) o montante de sua divida conso- ·
lidada, tendo
PARECERES: sob n•s 1.302 e 1.303, 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 n9 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer n9 1.304,
de 1980), que ·autoriZa a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em CrS 5.400.803,20- (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.305 e !.306, 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"' 188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevarem Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s !.308 e !.309, 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 n9 202, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.348 e 1,349, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
5
Votação, em tui-no único, do Projeto de Resolução o9 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevarem CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mi1 e cento e cinqüenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.351 e !.352, 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• 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o9
1.359, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina
(MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil e nove·
centos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.360 e !361, 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"' 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Muflicipal de Pindamonhangaba (SP) a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil e trezentos e quatro cruzeiros), .o montante de sua dívida
consolidada tendo

PARECERES, sob n's 274 e 275, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
8

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois ITiilhões, quatrocentos e oitenta
e três mil e seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolida..
da interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
~ de Municípios, favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4 de 1981 (apresen- .
tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete míl, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

..

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60 de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr!i 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e tezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

•

.-

14

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica,

•
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baixadas em comemoração ao 179 aniversârio da Revolução de Março de
1964.
I6
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, rios termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'~' 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participaÇão- de representante dos empregados e
empresários na administração_ da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes-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 Aderbal Jurema.

•

!8
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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 Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
19

Votação, em primeiro turnO (apreCiação preliminar da constitucionali~
da de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
nado n'~' 146, de 1980, do Senador Orestes Q-uéréia, que isenta do Imposto de
Renda o 13"' salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
21

•

•

Discussão, em turnO único, do Proje!to- de Resolução n"' 205, de 1980 (apresentado pela ComiSS-ão de Economia corno conclusão de seu Parecer nll
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhõi:s, Setenta mil, dUzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.357 e !.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.}
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEIRA NA
SESSÃO DE 19-8-81 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Exm'~' Sr. Chyozo Akiyama, Vice~
Presídente da Câmara de Conselheiros do Japão e seus dignos integrantes,
minhas Senhoras.
O brasileiro, produto desta fusão do índio, do português, do italiano, do
alemão e de outras raças, mais recentemente o japonês, tem semp~e marcante
satisfação em receber os seus irmãos-de outros quadrantes do Mundo.·
Hospeda em seu coração, o Senado da República, nesta oportunidade
c_om grande honra e alegria os verdadeiros intérpretes do povo japonês. Esta
visita, este encontro representa muito para nós Senadores, representa muito
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para o Brasil, porque nós, delegad_o_s do povo, temos o dever, a obrigação de
estarmos melhor sintonizados, melhor identificados para estabelecermos uma
melhor troca de idéias, na busca de soluções para os graves problemas que
atingem a humanidade, soluções para um progresso maior e que sempre sereflita em favor da promoção social.
O Brasil tem grande admiração pelo Japão, pela sua cultura, pela sua
fraternidade, pelo seu amor, e pela sua solidariedade, pela sua coesão, pela
sua grande capacidade de trabalho em busca da produção, da produtividade.
O japonês não estabelece fronteira de horário; na produção o japonês é inteligente, busca em cada oportunidade aperfeiçoar a sua inteligência. Admiramos o homem japonês pelo seu talento, pela sua capacidade de recuperação.
O Japão, -em 1945, quando termina a última Grande Guerra, sai derrotado
materialmente, não no seu espírito, no seu compromisso com a sua gente e
com a comunidade mundial. Poucos anos são decorridos e o Japão ressurge
mais forte do que ontem, produz bens para o consumo interno e produz excedentes para colocar em países vitoriosos na Guerra a preço inferior. Hoje a
grande competição em vãrios produtos industrializados nos Estados U nidor. é
de produtos fabricados pelos japoneses, pelos seus preços inferiores.
Ê um povo fantástic-o e por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Japão
chegou a este maravilhoso estágio de progresso e também desenvolvimento
do seu povo? Porque no -século passado, provavelmente, 1860, um estadista
japonêS tomou urna grande decisão e encontrou na sua decisão a resposta
imediata, pronta, do povo japonês, de dar avanço, de dar destaque à instrução, à educação, ao ensino profissionalizante, ao ensino técnico, desenvol~
ver a pesquisa, a ciêricia, para que o Japão, desprovido de riquezas naturais,
pudesse, com o poder da melhor tecnologia, principalmente no campo industrial, competir com seus produtos no mercado mundial. Está aí uma das razões do grande avanço industrial, do grande desenvolvimento japonês. E o
que nós, no Brasil, precisamos é conscientizar os nossos Governos e a nossa
elite dirigente para a necessidade deste PaíS em investir,-drenar recursos para
a pesquisa, para o desenvolvimento científico da instrução, da educação, da
cultura. porque se nós desenvolvermos uma efetiva ação, nesse terreno, teremoS condições, a médio prazo, de chegar ao estágio de progresso, de desenvolvimento do Japão, porque, felizmente riquezas naturais abundantes, mas é
preciso preparar o homem brasileiro para que ele possa transformar essas riquezas naturais em bens atuais para os brasileiros e para os nossos irmãos de
outros países, principalmente aqueles carentes.
O Senado está consciente desta sua responsabilidade; o Partido Popular
o está. E a presença de V. Ex'"s poderá ser também uma contribuição na marcha para se alcançar esse objetivo. Mas é preciso, também, que nós brasileiros, com os eminentes representantes do Japão - nós, que do Japão temos
recebido uma grande contribuição, não apenas com aquele japonês que veio
para cá e está dando uma grande contribuição para o desenvolvimento da
agricultura brasileira, que está, inclusive, transmitindo novos conhecimentos
agríçolas a nós brasileiros, e mais recentemente no setor industriaL É preciso,
também, essa união maior n_ossa, ao mesmo tempo, para nós prestigiarmos as
grandes corporações industriais transnacionais. Mas, ao mesmo tempo, vigiá~
las, para que elas tenham o seu lucro, mas que devemos estar atentos aos seus
vícios, e que essas empresas dêem a sua contribuição ao desenvolvimento,
para que a humanidade possa viver mais feliz, possa viver mais em paz, que ê
o grande objetivo de toda nossa luta.
Por tudo isso que nós, do Pa_rtido Popular, estamosjubilosos com apresença dessa brilhante comitiva e desejando a todos os seus integrantes os vo~
tos de uma estada feliz no Brasil. E que retorne sempre para estarmos sempre
mais unidos, para que possamos estar mais identificados e sermos mais úteis
em favor de nossOs respectivos povos, em favor do bem-estar material e espi~
ritual da comunidade mundial. (Muito bem! Palmas prolongadas.}
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Reunião da Comissão Diretora, realizada em 11-8-81
Às dezessete horas do dia onze de ag9sto do ano de mil novecentos e oi~
tenta e um, reúne~se, em sua sede, a Comissão Diretora do Grupo Brasilerio
da União Interpalamentar, presentes os Senhores Senador Murilo Badaró,
Presidente, e Deputados Ubaldo Barém, Primeiro-Vice~Presidente, Rosa
Flôres, Segundo Vice-Presidente, João Unhares, Secretário, e Edison Lobão,
Tesoureiro. Compareceu, ainda, o Senhor Senador Mauro Benevides,
Membro do Conselho Interpalamentar. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos e esclarece que recebera ofício do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados em que Sua Excelência transmite
solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias no senti~
do de serem incluídos Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal nas delegações do Grupo Brasileiro às reuniões interpalamentares realizadas na
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América Latina. Debatida a proposição, fica resolvido que, após avaliação
individual de cada pedido a solicitação poderá ser atendida, participando os
interessados, na qualidade de convidados e sem ónus para o Grupo~ das delegações às conferências latino-americanas da União Interparlamentar. Prosseguindo, a Comissão aprova os pedidos de filiação formulados pelos Senhores
Deputados Acácio Pereira, Carlos Nelson, Corrêa Lima, Ernesto de Marco,
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Fued Dib, Hélio Duque, Joacil Pereira, João Alberto, João Câmara, João
Carlos de Carli, Jorge Gama, Manuel Arruda, Mário Hato, Mário Stamm e
Sarnir Achôa. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se
lavre a Ata. Reabertos os trabalhos,· às dezoito horas, ê a mesma lida e aprovada. Eu, João Unhares, Secretário, lavrei a presente Ata que irá à publicação.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
10' Reunião Ordinária, realizada a

2~

de junho de 1981

Sob A Presidência do Senhor Senador Jarbas Passarinho, Presidente, e
com a presença dos Senhores Senad_ore~ Passos Porto, Primeiro-VicePresidente, Gilvan Rocha, Segundo-V ice-Presidente, Cunha Lima, PrimerioSecretário, Jorge Kalume, Segundo-Secretário, Itamar Franco, TerceiroSecretário e Jutahy Magalhães, Quarto-Secretário, às dezenove horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta e
um, reúne-se a ComiSsão Diretora do Senado Federal.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e relata aos membros
da Comissão Diretora fato ocorrido quando ocupava a Presidência da Sessão
do Congresso Nacional, na noite do dia 23 de junho do corrente ano, e recebe
integral solidariedade de todos os membros. O Senhor Presidente, a seguir,
lembra a necessidade de se preparar um rodízio entre os membros da Mesa,
durante o recesso, ficando o Senhor Diretor-Geral incumbido de anotar os
plantões. Sua Excelência continuando, dá ciência à Comissjo piretora de autorização que concedera ao servidor Jorge Frederico de AlrÍl.eída Santos, Técnico em Comunicação Social, para se ausentar do País, no período de 12 a 20
do corrente mês, para acompanhar a 3• Reunião da Comissão Mista BrasilSenegal. Sua Excelência solicita o necessário referendo da Comissão Diretora, que é concedido, à unanimidade dos presentes.
Em seguida, Sua Excelência dá ciência Elos membros da Comissão Diretora do teor do parecer do Consultor-Geral sobre o Projeto de Resolução n9
171, de 1980, que subordina órgão da Representação do Senado no Rio ao
Senhor Diretor-Geral. Segundo aquele parecer, a alteração não é aconselhável do ponto de vista da boa ordem e técnica administrativa, quebrando a sistemática hierárquica existente, além de criar problemas ao Senhor DiretorGeral, para controlar o órgão à distância. Discutida a matéria, a Comissão
Diretora adota as conclusões do parecer.
O Senhor Terceiro-Secretário, com a palavra, emite parecer pela aprovação das contas do PRO DAS EN, relativas ao exercício de 1980. A Comissão Diretora, à unanimid~~dos presentes, aprova o parecer do Relator. Sua
Excelência, em seguida, ~Opl a permissão do Senhor Presidente, retira-se da
Reunião.
--Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário einite parecer sobre os seguintes processos:
J9) Processo n9 001045 81 4, em que Ataíde Machado e outros, requerem seja feita a revisão do posicionamento das Classes .. C" e Especial da Categoria Funcional de Assistente Legislativo. Sua Excelência esclarece o teor
dos pareceres contidos no Processo e informa ser necessário um Projeto de
Resolução a respeito, dando parecer favorável à minuta apresentada pelo Senhor Diretor-Geral, com as emendas que apresenta. O Senhor Presidente
pede vista do Processo.
2~')
Processo n~' 001843 79 6, em que Durvílio de Barros Silva, Mestre,
Classe .. D", requer retificação de seu enquadramento para Assistente Legislativo, Classe uc". O parecer do Relator, à Vista dos prónunciamentos técnicos, é pelo indeferimento do pedido, por falta de fundamento legal, e conseqüente arquivamento do processo. A Comissão Diretora aprova o parecer do
Relator.
3~>)
Processo n9 000744 80 8, pelo qual Sebastião Veiga, Técnico Legislativo, aposentado, requer revisão do cálculo de seus proventos. O parecer do
Relator, à vista dos impedimentos legais e constitucionais levantados pelos
órgUos competentes, é pelo indeferimento do pedido, por falta de amparo legal. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova o parecer do
Relator.
·
O Senhor Primeiro-Secretário, a seguir, faz entrega ao Senhor Presidente
de oito processos, que são assim distribuídos por Sua Excelência:
I~')
Processo n9 004868 80 3, em que a Subsecretaria de Engenharia encaminha fatora sjn9 da Firma Indústria Villares S/ A no valor de
Cr$ 2.442.3 t0,92, relativa a reajustamentO do valor da 2• prestação, para pagamento dos serviços de reforma dos elevadores do Anexo I - do Senado Federal. Ao Senhor Segundo-Vice-Presidente para relatar.

29) Processo n9 003459 80 2, recibo apresentado pelo Dr. Adib Domingos Jatene, da Clínica e Cirurgia Cardiovascular São Paulo, no valor de
Cr$ 450.000,00 relativos a honorários médicos pela cirurgia cardíaca realizada no paciente e funcionário desta Casa, Pedro Antônio de Souza Netto, a ser
paga pela Conta 9.0.0.0. Ao Senhor Segundo-Secretârio para relatar.
3•) Processqs n•s 000686 80 8 e 000568 80 5, em que José Miguel da Silva, aposentado, e A velar Fonseca de Souza, aposentado, requerem revisão de
cálculo de seus proventos. Ao Senhor Primeiro-Vice-Presidente para relatar.
4•) Processo n' 004814 80 O, em que Adalizia de Souza Cunha, Taquígrafo Legislativo, Classe Especial, requer sua readaptação para situação mais
compatível com a sua capacidade. Ao Senhor Quarto-Secretário para relatar.
59) Processo n9 004413 80 6, em que Iraçu Francisco Luiz da Rocha,
Técnico Legislativo, aposentado, requer aumento por mérito· relativo ao
período compreend~do entre seu enquadramento até a data de sua aposentadoria. Ao Senhor Primeiro-Secretário para relatar.
~ 69) Processo n9 002094 79 7, em que Clemildo Zeferino Alves, contra
mestre, Classe "C", requer seja seu enquadramento retificado para Assistente
Legislativo, Classe ~'C". Ao Senhor Primeiro-Vice-Presidente para relatar.
7~>) Processo n~' 007894 77 5, em que Manoel de Andrade Moura, Agente Administrativo, Classe .. C", aposentado, solicita reviSão de seus proventos
com base nos valores de·' vencimentos fixados para o cargo de Técnico Legislativo, Classe "'C". Ao Senhor Segundo-Vice-Presidente para relatar.
8~') Processo n~' 001164 81 3, em que Feliciano Ferreira Barbosa, Linotipista, solid!ta sua transferência para a Secretaria do Senado Federal por motivo de saúdd. Ao Senhor Terceiro-Secretário para relatar.
O Senhor Primeiro-Secretário, em seguida, lembra a situação dos Mecanógrafos de Gabinetes, subordinados ao mesmo horârio e ao mesmo regime
de trabalho, mas sem qualquer retribuição acessória, sendo os únicos nos gabinetes que não percebem gratificação. Sua Excelência sugere a criação, em
caráter temporário e eXperimental, de uma retribuição acessória, nos termos
do art. 509 do Regulamento administrativo, equivalente ao símbolo FG.4,
para todos os Mecanógrafos lotados nos Gabinetes dos Senhores Senadores,
até a apresentação de Projeto de Resolução alterando a lotação dos referidos
Gabinetes. A sugestão é aprovada.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-SeCretário dá ciência aos
membros da Comissão Diretora de visita que realizou à Representação do Senad_o no Rio de Janeiro, quando determinou estudos sobre a alienação de veí·
culos, providências relativas à redução do gasto dos telefones, maior comunicação com o Senado em Brasília através do telex, respeito à hierarquia nas comunicações de serviços, bem assim reexame da proposta do ltamarati sobre o
rateio das despesas.
O Senhor Primeiro-Secretário, afinal, lembra o problema das salas localizadas no andar inferior aos Plenários das Comissões Técnicas (Edifício das
Comissões), cedidas aos Senhores Segundo, Terceiro e Quarto~Secretários e
às Subsecretarias das Comissões e da Ata. Esclarece que vários Presidentes de
Comissões Permanentes pleiteiam o uso dessas salas. A Comissão Diretora,
após debater o assunto, decide manter a orientação jâ adotada anteriormente.
O Senhor Presidente, a seguir, distribui ao Senhor Primeiro-VicePresidente, exposição do Senhor Corisultor-Geral, relativa a assunto do Grupo - Serviços Jurídicos, e concede a palavra a Sua Excelência, que relata o
Processo n~' 001449 80 O, em que Carlos Braga, Assistente Legislativo, Classe
Especial, aposentado, requer progressão ao cargo de Técnico Legislativo. O
parecer do Relator, à vista dos pronunciamentos contrários dos órgãos técnicos, é pelo indeferimento do pedido, por absoluta falta de amparo legal.
O Senhor Primeiro-Vice-Presidente, a seguir, expõe a situação em que se
encontra o Instituto de Previdência dos Congressistas, contida no Relatório
do Biénio 1979/1981, e recebe do Senhor Presidente requerimento em que
aquele órgão solicita acrêscimo de Cr$ 24.000.000,00 no orçamento para 1982
e um adiantamento mensal de Cr$ 2.000.000,00 à conta do orçamento vigente. Sua Excelência, inicialmente, encaminha a matéria ao Senhor DiretorGeral, para as devidas informações. Aborda, a seguir, requerimento dos Taquígrafos sobre a concessão de horas extras, tendo o Senhor Diretor-Geral
informado que o indeferira por inepto e no mérito~ impróprio e inviável. Se-
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gundo o Senhor Diretor-Geral, somente os responsâsveis pelos órgãos administrativos podem requerer à Administração Superior a concessão de pagamento por serviços extraordinários efeUVariiente realizados, considerados indispensáveis junto à Administração, não sendo cabível funcionários requererem diretamente o benefício, sem seguir a ordem hierárquica normal, por serviços a serem prestados futuramente e que dependem do interesse da Administração.

..

't_

Em seguida, o Senhor Prim.eiro-Vice-Presidente recebe, do Senhor Presidente, expediente da empresa Independência Empreendimentos Ltda., dando
preferência aos funcionários das duas Casas do Congresso na aquisição de
apartamentos a serem construídos na Estrada Parque de Taguatinga. Sua Excelência solicita informaçõeS- Pfeiíminares do Senhor Diretor-Geral.
Com a palavra, o Senhor Segundo-Vice-Presidente aborda os seguintes
assuntos:
1ll) Ofício do Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social
solicitando a competente autorização para o pagamento de 72 horas extras
aos Médicos que permanecerem de plantão no mês de julho, vez que durante
o recesso são obrigados a dar o dobro de plantões em cada quinzena. A Comissão Direiora, à unanimidade dos presentes, defere o pedido.

•

29) Expediente em que o Senhor Senador Gabriel Hermes solicita ressarcimento de despesas realizadas na Clínica Oftalmológica Barraquer, em
Barcelona, na Espanha, com tratamento médico-cirúrgico-hospitalar. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aUtoriza o ressarcimento das
despesas comprovadas .
39) Problema relativo à contratação de pessoal técnico indispensável à
área de enfermagem. Debatida a matéria, a Comissão Diretora autoriza o Senhor Segundo-V ice-Presidente a elaborar Ato de contratação, por prazo determinado, daqueles elementos julgados indispensáveis.
4•) Processo no 000693 81 2, pelo qual o Diretor-Geral submete expediente do J9 HDB, relativo ao pagamento de fatura no valor de Cr$
302.736,00 e recibo no valor de Cr$ 5.775,00, referentes às despesas médicohospitalares com o internamento do paciente Eder Queiroz Vilanova, que só
pode ser feito nos termos do art. 437 do Regimento Interno (Conta 9.0.0.0.).
A Comissão Diretora autoriza o pagamento, na forma proposta.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor SegundoSecretário, que se pronuncia pela aprovação da prestação de contas do CEGRAF, referente aos- terceiro e quarto trimeStres do exercício financeiro de
1980. A Comissão Diretora aprova o parecer do Relator.
--

•
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O Senhor Presidente, em seguida, dã a palavra ao Senhor QuartoSecretário que aborda os seguintes assuntos:
I•) Processo n' 0022161 80 O, em que Eurípedes Rosa da Conceição e
outros Agentes de Portaria solicitam transferência para a Categoria Funcional de Agente de Segurança. O Relator esclarece que havia emitido parecer
divergente do exarado pelo Senhor Segundo-Secretário, mas que, após um
exame mais aprofundado e discutir a matéria com o Senhor Diretor-Geral,
resolve aceitar as ponderações do Senhor Segundo-Secretário e aprovar o seu
parecer, que assina. A Comissão Diretora, após debater a matéria em profundidade e considerando que se trata de assunto anterior à edição das Resoluções n<?s 25, de 1979, e 146, de 1980, oriundo de um direito certo, resolve
acatar a sugestão do Senhor Segundo-Secretário, aprovando a retificação do
Ato da Comissão Diretora que determinou a transformação de empregos em
cargos, para o fim de incluir na Categoria Funcional- Agente de Segurança
Legislativa, os nomes dos requerentes, sem aumento do total geral de claros e
sem alteração da sistemática instituída pelas Resoluções n9s 25, de 1979, e
146, de 1980.
2"') Projeto de Resolução n9 106, de 1980, que '~determina o reenquadramento dos atuais motoristas ofiCiais do Senado na Categoria de Agente de
Segurança Legislativa e dá outras providências". O parecer do Relator, à vista dos pronunciamentos dos órgãos técnicos da Casa, especialmente o da
Consultaria-Geral é pela rejeição do projeto, sugerindo, ao mesmo tempo,
que a Comissão Diretora determine ao Senhor Diretor-Geral o estudo, juntO
à Subsecretaria de Pessoal, da viabilidade de um ato, concedendo aos Motoristas uma gratificação, de caráter permanente, ou de outra medida que atinja
esse objetivo. O parecer do Relator é aprovado, pela maioria dos pieseÕ.tes.
tendo o Senhor Primeiro-V ice-Presidente mantido o seu entendimento favorável.
O Senhor Presidente, em seguida, efetua a leitura da Ata da Reunião anterior, que é aprovada e assinada. O Senhor Diretor-Geral, a respeito de aspecto constante da Ata anterior, relativo ao numerário posto à disposição das
C PI, esclarece que, até o presente momento, nunca a Administração fora contactada para efetuar o destaque da importância. Assim, aS despesas efetuadas
pelas CPI saem do orçamento normal do Senado. A Comissão Diretora consigna a informação e autoriza o Senhor Diretor-Geral a àtender aos pedidos
de passagens feitos pelos Presidentes das C PI.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, (Aiman Nogueira da
Gama), Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Seohor Segundo-Secretário e pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 24 de junho de 1981.- Senador Jarbas Passarinho;-Presidi!nte - Sliil"ador Jorie Kalume, Segundo-Secretário.
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PMDB
líder
Marcos Freire
Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

29-V ice-Presidente

Giivan Rocha
19-Secretârío

Cunha Lima
29-Secretário
Jorge Kalume

39-Secretário
Itamar franco
49-Secretário
J utahy Magª'lhães

Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão M üller

COMISSÃO DE AGRICUlTURA- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vicc-Presidente: Martins Filho
Titulares

Suplentes

PDS
I. Benedito r anelas
2. Martins Filho
3. JoãoCalmon
4. João Lúcio

2. Louriva\ Baptísta

I. Dinarte Mariz

I. Leite Chaves
2. José Richa

PP
I. Evelásio Vieira

I. Mendes Cana\e

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alberto Silva
Vice·Presidentc: José Uns
Ti:ulares

Supfentes
PDS

• José L,ins
:!. Eunice Michiles

3. Gabriel Hermes

I, Raimundo Parente

2. Almir Pinto
3. Alojsio Chaves

4. Benedito Canelas

I. Evandro Carreíra
2. Mauro Benevides
I. Alberto Silva

PP
t. Mendes Canale

Assistente: Carlos Guilherme f onseca - Rama( 3493
Reuniões: Terças-feiras, às 10:()0 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Corni.ssões - Ramal 3024.

José Líns

lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

COMISSÃO DE ECONOMIA (li membros)

(CE)

•

COMPOSICÂO

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Suplentes
PDS
l. Benedito Canelas
1, João Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
S. Aderbal Jurema

l. Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. Murilo Badaró
S. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7 Moacyr Dalla
~L Raimundo Parente

PMDB
1. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

\. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
J. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
5~ Orestes Quércia

PP
L Mendes Canale

L Tancredo Neves
2. José Fragelli

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Rama\4315
COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL- (DF)
( 11 membros)

Titulares
L Bernardino Viana
2. José Uns
3. Arno Damiani
4. Milton Cabral
S. LuizCavalcante
6. José Caixeta

1. Roberto Saturnino
2. Pedro Simon
3. José Rh:ha

Suplentes
PDS
l. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuo\o
4. Benedito Canelas

•
PMDB
I, Marcos Freire
2. Tcotõnio Vilela

PP
I, Affonso Camargo

I. José Fragell\
2. Alberto Silva

Assistente; Francisco Guilherme Thees Ribeiro -

Ramal 3495

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na AJa Senador Nilo Coelho
- Anex.o das Comissõ-es - Ramal 3256

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA~- (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSfÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
I. Lourival Baptista

2. Bernardino Viana
3.
4.
5.
6.

Moacyr Dal\a
José Caixeta
Martins Filho
Murilo Badaró

\. Lázaro Barboza

2. Mauro Benevides
PMDB
1. Marcos Freire

Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes

Presidente: A loysio Chaves
\9-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras. às 11.00 horas
Local: Sala da Cor'ni~ão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo d~s Comissões - Ramal 3378

••

V ice-Líderes

Aderbal Jurema

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

3. Josê Caixeta
PMDB
I. Agenor Maria

Líd~r

Nilo Coelho

Líder
Evelásio Vieira

Direto_r: An~õnio Carlos de Nogueira
Local: Edifício Anexo das Comis_sões - Aia Senador Nilo
Coelho
Telefones:- 223-6244 e 211-4141- Ramais 3487, 3488 e 3489
A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÃTICO SOCIAL- PDS

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários

Chefe: Daniel Reis de Souza
Loc<~.l: Ediflcio Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141 -Ramais 3490 c 3491
'

V;ce-Líderes
AffoOso Camargo
José Fragelli
Gastão Müller
Mendes Cana\e
Saldanha Derzi

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA
Presidente
Jarbas Passarinho
19-V ice-Presidente
Passos Pôrto

SUBSECRETARIA DE COMISS0ES

Julho de 1981

~

Suplentes
PDS
I. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4, José L[ns

Titulares
I. Aderbal Jurema
2. João Oilmon
3. Eunice Michiles

Suplentes
PDS
L Lomanto Júnior
2. Gabriel Herm~
3. João Lúcio

4. Tarso Outra
5. JoséSarney
PMDB
I. Henrique SlintUlo
2. EvandrO Carreira

3. Adalberto Sena

I, Saldanha Derzi
2. Luiz. Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vicc-Presidente:: Gastão Müller

PMDB
1. Adalberto Sena
2. Franco Montara
3. Pedro Simon

PP
1. Affonso C amargo

Assistente: Leda Ferrei r-a da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras., às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3168

I. Gastão Müller

t. Marcos Freire

2. Mauro

Benevi~es

.

PP
1. Evetãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandrt. Costa.
- Anexo das Comissões - Ramal 3546

Julho de 1981
COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

COMISSÃO DE MUNIC!PIOS- (CM)
(17 membros)

(CF)

COMPOSIÇÃO

Titulares
L Raimundo Parente
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. AI mi r Pinto
[.

Mauro Benevides

2. Roberto Saturnino

J. Pedro Simon
4. Teotônio Vilela
4. Franco Montoro

Presidente: Lomanto Júnior
VicC.:Presidente: Agenor Maria

Suplentes
PDS
I. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Uns

Titulares
I. Almir Pinto
2. Lomanto Júnior

J. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas

.

PMDB
L Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

I. Saldanha Derz.i
2. José Frag:elli

José Richa
Orestes Quércia
Evandro Carreira
Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

I.
2.
3.
4.

[.

Raimundo Parente

Franco M ontoro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

•

Suplentes
PDS
L Arno Damiani
2. Adeibal Jurema
3. Almir Pinto

PMDB
[. Agenor Maria
2. Nelson Carnciro

I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Clâudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

J. José lins
4. A.lmir Pinto

I. Henrique Santillo
2. Teotônio Vilela

I. Affpnso Camargo

•

Suplentes
PDS
1. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PMDB
I. Roberto Saturnino

PP
I. Saldanha Derzi

1. Gastão M üller

Assistente: Lêda Ferreira.da Rocha- Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador 1\Je,;:andre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Titulares
João Calmon
2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

I. Adalberto Sena

Suplentes
PDS
1. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
1. Evandro Carreira

Titulares
I. Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. José Guiomard
4. M urilo Badaró

I. Mauro Benevides

I. Mendes Canale

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3121

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE)
(IS membros)

I. José Fragelli

COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I. Luiz Viana

2.
3.
4.
5.

Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Lourival Baptista

PP
I. Gastão MUller

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

COMPOSICÃO

Suplentes
PDS
1. AderbaJ Jurema
2. Bernardino Viana
3, Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. Martins Filho

PMDB
I. Orestes Quêrcia

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s"enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente; Luiz Viana
lt-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto
Títulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. JosE: Caixeta

2. Agenor Maria

PP
I. Saldanha Derzi

PP
I. Alberto Silva

1. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema

3. Lourival Baptista

Suplentes
PDS
1. Hclvídiu Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

4. Moacyr Dalla

L Agenor Maria

PMDB
1. Lázaro Barboza

2. Humberto Lucena

PP
I. Paulo Brossard

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 hortu
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

PMDB
I. Adalberto Sena

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

COMPOSIÇÃO

2. Luiz Cavalcante

4. Lourival Baptista

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

I. Milton Cabral

1. Alberto Silva
2. Luiz Ferna11do Freire

Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2. JoàoCalmon
3. Arno Damiani

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMISSÃO DE MINAS E ENERdtA -· (CME)
(7 membros)

Titulares

2. Almir Pinto
3. José Guiomard

L Henrique Santillo
2. Jaison Barreto

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às I t:OO ho1'3.5
Local; Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3122

PP
L José Fragelli

PMDB
I. Marcos Fro:ire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

(CLS)

5. G abri e! Hermes
[.

Titulares

PP
Gastão MUller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

COMPOSIÇÃO

2. Aloysio Chaves
J. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto

I. Lomanto Júnior

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena

•

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

9. VicenteVuolo

[.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

I. Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

6. Arno Damiani

Assistente; Carlos Guilherme Fonseca - Ramal.)493
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador NHo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

Titulares

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badarô
5. José Caixeta

7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

PP
L Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. MendesCanale

J789

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes

•
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2.
3.
4.
5.

Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

I. Gastão M üller

I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 hora~
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo d~.s Comissões- Ramal 3121
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anex:o das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211.3407

PMOB
I. Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
Presidente: Vicente VuolÓ
Vicc:-Presidente: Benedito Ferreira

Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sâ - 211-3509
Clayton Zanlorenci- 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de L9urdes Sampaio - 211-3503

PP
I. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

Titulares

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS EDE

PDS

t. Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves
4. Milton Cabral

Ramal 3498

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

L Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

INQU~RITO

Reuniões: Quintas-feiras. às I 1:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 35tl
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508

•
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÃRIO DAS REUNIÚES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982
.

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Comissões

GUILHERME

10:00

CEC

SÉRGIO

10:00

CF

Horas

•

GUILHERME

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

LEDA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÃUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

Comissões

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3652

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

I 1:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3121

10:00

Senador Nilo Coelho

10:00
ASSISTENTE

CE

09:30

SERGIO

Ramal4323

Sala da Com_issão, na Ala
Senador N ito Coelho
Ramal3256

09:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Co::.ta
Ramal 3546

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO

Horas

LEOA

•

•

LUIZ
CLÁUDIO

•
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SUMÁRIO
I -ATA DA 132• SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 1981
LI -ABERTURA
1.2 -

1.2.1 -

EXPEDIENTE

Aviso do Mjnistro da Previjlência e AssiStência Social

- N9 369/81, encaminhando informações daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n' 355, de 1979.
1.2.2 -

•

Pareceres

Referentes à~ seguintes matérias;
-Mensagem n•s 337 e 338/80; 68 e 150/81; e Projetes de Decreto
Legislativo n•s 24 e 31/80.

1.2.3 -

Comunicação da Presidência

Referente ao recebimentO da documentação complementar necessãria à tramitação do Ofício S/22, de 1981, do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, atinente a- empréstimo externo.

..

1.2.4 -

Leitura do Projeto

- Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1981, de autoria do Senador
Franco Montoro, que torna obrigatória a numeração de discos e demais
gravações de obras artísticas, literárias e cientifi;as.

1.2.5 -

Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Convites rece.bidos por S.
Ex• para participar de eventos relacionados com a campanha contra os
nocivos efeitos do tabagismo.

.•

SENADOR LO MANTO JUNIOR - Concessão de financiamento
de custeio a produtores de feijão da região de Jrecê-BA, pelo Banco do
Brasil.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Reativaç,ão da linha férrea de
passageiros da RFFSA entre Campos-RJ e Vitóril-Es.
L3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n9 1_86/80. que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votª'ção adiada ,por falta
de "'quorum".
- Projeto de Resolução n~ 187/80, que autoriza a Prefeitura Munici. pai de Jardim Alegre (PR) a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões,
quatrocentos mil oitocentos e três cruzéiros e vinte centavos), o montante
de sua dívida consolidada .. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 !88/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.33 (17 (nove milhões,

cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o
montante de wa dívida consolidada. votação adiada por falta de "quorum".
~Projeto de ResoluçãQJ19 202/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e q&arenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua çlivida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 203/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante
de sua dívid~ consolidada. Votação adia:da por falta de .. quorum".
--Projeto de Resolução n9 206/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua
_ dívida tonsolidada. Votação adjada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 36/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de "quo!?m" .
-Projeto de Resolução n'? 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar~ em Cr$ 282.483.630,00 (duzent&! e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida c_onsolidada. Votacão adiada por falta de
••quroum".
-Projeto de Resolução nli' 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de·Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezei!Çete
mil, oitocentos e dofs cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de
sua divida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n'? 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros}o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta da "quorum".
-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.7 I 8.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n'? 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorurp'' .
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$
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9.813.300,00 (nove milhões, oilocento"s e treze mil e trezentos cruzeiros).

Votação adiada por falta de "quorum".
-Requerimento n!? 40/81, do SCnador Lourival Baptista. solicitando
'\.transcrição, -nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
~·ontello, referente ao ingresso do ex~ Ministro Eduardo Portella na AcaÓemia Brasileira de Leitras. Votação adiada por falta de .. quorum".
-Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Minis~
tros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 17!? aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta de .. quorum".
--Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco Montara, que estabelece
1
a participação de representantes dos empregados e empresários na administração da Previdência Social (lN PS, lAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n9 357J79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de ••quorum".
- Projeto de Lei do Senado no 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando dispositivo da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaL (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n9 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da
constitucioriafidade). Votação adiada por falta de ••quorum".
- Projeto de Lei do Senado n9 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votatão adiada por falta
de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 205/80; que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
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milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de "quorum" para votação do requerimento n9 260/81, de adiamento da discussão.

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR ALM/R- PINTO- Visita realizada por parlamentares a
inslalações do Exército do Estado do Rio Grande do Sul.
SENADOR PAULO BROSSARD- Apelo ao Governo Federal em
favor da alocação de recursos que visem a restauração da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos-RS, atingida por incêndio.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Restabelecimento da autonomia dos capitais dos Estados.
SENADOR HENRIQUE SANT/LLO- Irregularidades administrativas que teriam ocorrido no Banco do Estado de Goiãs e na Caixa Econômica daquele Estado.
SENADOR PEDRO SIMON- Observações sobre a decisão adotada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, em prorrogar o man~
dato dos membros dos Sindicatos dos Corretores de Imóveis do Estado do
Rio Grande do Sul.

•

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PR0XIMA SESSÃO.ENCERRAMENTO
2 -

DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÚES ANTERIORES

Do Sr. Lomanto Júnior, pronunciado na sessão de 18-5~81.
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 19-8-81.
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 20-8-81.

•

3 - ATAS DE COMISSÚES
4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER:\1ANENTES

•
ATA DA 132~ SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS- JARBAS PAS'SARINHO E JORGE KALUME

PARECERES

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena-Jorge Kalume- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro Benevides- Agenor Maria
- Aderbal Jurema- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Rober~
to Saturnino- Itamar Franco- Henrique Santillo- Gastão Müller- Jo~
sé Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Paulo
Brossard - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista dé presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inidãffios nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederâ à· leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
A VISO DO MINISTRO DA PREVIDE:NCIA
E ASSISTE:NCIA SOCIAL
N9 369/81, de 20 do corrente, encaminhando informações daquele Ministério a respeito do Projeto de Leí"dõ Senado n9 355, de 1979, do Senador
Franco Montara, que concede auxílio-funeral aos inválidos e aos maiores de
70 anos, abrangidos pela Lei no 6.187, de 11 de dezembro de 1974.
(À

Comissão de Finanças.)

PARECERES N's 619, 620 E 621, DE 1981

..

PARECER N.• 619, DE 1981
Da ()omissão de Economia. Sobre a Mensagem n. 0 337,
de 198() (n,0 569, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República., submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta para que seja autorizada. a Prefeitura
Municipal de Gua.xupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00
(cinqüenta núlhões de cruzeiros) o montante de sua di~
' vida consolidada.
Relator: Sena.dor Lenoir Vargas

..

Nos termos do art 42, Item VI, da Constituição, o Senhor Pre-sldente da República encaminha ao exam-e do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Gua.xupé (MG), que objetlva
contratar, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, operação de crédito oom 3$ seguintes caracterisWcas:
A Valor: Cr$ 50.000.000,00 (correspondente a
82.659,65713 UPC de Cr$ 60489, em julho/80;
B - Prazos:
1 - d'e carência: 12 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 5% a.a. (4% + 1% pelo repasse);
2 - correção monetária: trimestral conforme vali.ações da UPC;

•
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D - Garantia.s: vinculação de quota.s do !CM;·
E - Destinação dos recursos: e.kecução de obras de
infra-estrutura urbana em ãreas -de conjuntos habitacionais existentes no Município.

•

O Conselho_ Monetário Nacicnal, examinando a viabilidade da
operação, concluiu:
"Trata-se de empréstimc a que por força das disposições contida.> no art. 2. 0 da Resolução n. 0 93, de 11-10-76, do Senado Fe ..
deral, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução
n. 0 62, de 28-11-75, da mesma Casa do Congresso, haja Vista que
os recursos a .serem repassados provêm do Banco Nacional da
Habitação rBNH).
De acordo com os registres do Departamento de Operações
com Tituloa e Valores Mobiliários a situação__ ger~l da divida ~en
solidada interna do Muni<:ipio de Guaxupé CMG) -apresenta-se
conforme o quadro a seguir:

Dívida Consolidada
Interna
I II -

•

ill -

Operação
sob
exame

Posição
em
31-7-80

Em Cr$ mil
Situação
posterior à
contratação
pretendida

330,2
330,2

Intral!mite
Por contratos
Extralimlte
BNH
Total Geral (I+IIl

330,2

50 .'000,0
50.000,0
50.000,0

330,2
330,2
50.000,0

óo.ooo,o

50.330,2

Levando-se em conta, entr.etanto, a soma do endividamento
intra e extralimite, para efeito de análLse sobre a capacidade de
pagamento da postulante, teríamo.s a seguinte situação:

Posição em 31-ll7-80

•

Divida Operação
intra e
sob
extrai!exame
mi te

Montante Global ........
Crescimento real anual .. Dispêndio anual máximo

330,2
463,5

60.000,0
50.000,0
5.277,8

tratação

Limites
do art.
2.C da
RP..s. n.0
62/75

50.330,2
49.536,5
5.277,8

25.419,5
7.548,4
5.661,3

Situação
P?Sterior

a con-

•

interna".

'

•

PARECER N.o 620, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Mnrilo Badaró
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n.0 337. do Senhor Pres:idente da: República, autoriza a Prefeitura
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Municipal de Guaxupé fMG) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 60.000.000 00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) destinada a financiar obras de infra-estrutura urbana naquele Município.
o pedido de autoriz~ão foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n. 0 _93, de
1976.. do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a nao observância dos limites fixa,dos pelo artigo 2.0 da Reso:ução n. 0 62,
de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Naciona:l.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum
óbice à tramitação nonnaà da presente proposição, porquanto
jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões 19 de agasto de 1981. - Nelson Carneiro,
Presidente em exercício - Murilo Badaró, Relator - Bernardino
Viana.- Moacyr Dalla - Benedito Canelas - Aderbal Jurema Franco Montoro, com restrições - Almir Pinto - Mendes Canale,
vencido - José Fragelli - Hugo Ramos, vencido.
PARECER N.0 621, DE 1981
Da. Comissão de Municípios
Relator: Senador Amaral Peixoto
Sob exame, Projeto de Resolução da Comisaão ãe Economia do
Senado Federal, que autoriza ~ Prefeitura Municipal de Guaxupé
(MG) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 50.()00.000,00 (einqüenta milhões de cruzeiros), destinado a financia):, e1!>e!R1llã<l- d~
cbras,de -in-fra-estrutura urbana em áreas de conjuntos habita-cionais existentes no Município.
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favora-velmente à proposição, quanto aos a.spectos de constitucionalidade,
jurldicidade e técnica :egislativa.
Tratando-se de operação que contribuirá para o desenvolvimento do Município na área própria dos serviços públicos, opinamos pela ~provação do projeto.
Sala da.s Comissões, 19 de agosto de 1981. - Lomanto Júnior,
Presid-ente - Amaral Peixoto, Relator - Arno Da.miani - Tarso
Dutra - AJmir Pinto - Raimundo Parente - Aderbal Jurema Agenor Maria - José Caixeta.
PARECERES Nos 622, 623 E 624, DE 1981
PARECER N.0 622, DE 1981

Verificando-se, assim, que a operação está conforme às normas vig-entes no Regimento Int,erno· do ___Senado, opinamos pelo seu
acolhimento, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 93, DE 1981
Autoriza a ~efeltura. ·Municipal ·a:e üuaxupé CMG) a
elevar em Cr$ 50.000.000,00. (cinqüenta milhões de cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada ·interna.
O Senado Fed·eral resolve:
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Guaxupé CMG) nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada .a .elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cln·qüenta milhões. de cruzeiros) o montante de .sua dívida ccn.:-olidada. Interna., a. fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.;
este na qualidade de agentt! financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execurão de obras de Infra-estrutura urbana
em área.s de conjuntos habitacionais existentes no Munlciplo, obedecidas as condiç5es adm!tida.s pelo Banco Central do Bra,;!l, no
respectivo processo.
. Art. 2.o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
·
Sala das Comissões, 3 de junho de 1981. - Jo~ Richa, Presidente . .:. . . . Lenoir Vargas, Relator - Benedito CaneUas - Milton
Cabral - Bernardino Viana - Affonso Camargo.
PAREOERES N.0 s 620 E 621, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.0 _93, da Comissão de
Economia, que "autoriza a. Prefeitura Mu.nicipa.l de Gua.xupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
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Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 338,
de 1980 (n.0 570/80 - na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada
a Prefeitura .fi.Iun~cipal de Iguatalna <MG) a elevar em
CrS 105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, seteeentos e cinqüenta cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Benedito Canelas
O Se:P.llor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal Cart. 42, item VI, da Constituição), proposta no
sentido de Q.UC .seja a Prefeitura Municipal de Iguatama~ Estado
de Minas Gerais, autorizada a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento
e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e
dnqüenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna,
a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica
do Estado de Mina.s Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, valor correspondente a 170.000
UPC, considerado valor nominal da UPC de Cr$ 604,89, em julho
de 1980.

2.

As características da operação são as seguintes:
"Operação I
A- Valor: Cr$ 90.733.500,00 (correspondentes
150.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho/80);

a

B - Prazos:

1 - de carência: até 36 meseJS, contados a partir da
última liberação dos recursos;
2 - de amortização: até 360 meJSes;
C - Encargos:
1 - juros: 1% até 1,6% a_a.;
2 - correção monetária: trimestral, conforme variações da UPC;
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3 -

seguros: previstos pelo SFH;
Garantias: primeira e especial hipoteca dos lotes
de terreno e das habitações a serem edificadas, bem como
D -

caução das quotas do ICM;
E - Destinação dos recursos: construção de 500 uni-

dades habitacionais de interesse social, com valor-es Wlitárlos limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas a trabalhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos,
aos quais o financiamento será transferido após a com-ercialização dos imóveis.
Operação II
A - Valor: Cr$ 15.122.250,00 (correspondentes
25.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho/80J;

1 - de carência: até 18 meses, contados a partir da
última liberação dos recursos;
2 - de amortização: 216 meses;

a-

Encargos:

1 -

juros: 5% a.a. (4%

+ 1%

pelo repasse);

corr:eção monetária: trimestral, conforme variações da UPC;
2 -

3 -

seguros: previstos pelo SFH;

Garantias: vinculação das quotas do imposto
.sobre a Circulação de Mercadorias CICMl ;
D -

Destinação dos recursos: execução de obras de
infra-estrutura urbana necessárias à construção das 500
unidade habitacionais, objeto da Operação I."
E -

3. Segundo parecer apresentado pelo órgão financiador as
operações de crédito sob exame são viáveis econõmica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n.o 602, de 6 de agosto de 1980, autorizadora
da operação;

d) a
amortização do empréstimo correspondente a Cr$
9(). 733.500,00 (Operação I) será feita diretamente ao agente financeiro pelos adquirentes das unidades habitacionais.
8. Visto terem sido atendidas as exigências vigentes e as disposições do Regimento Interno, conclu~mos pelo aco1himento da
presente mensagem, na forma do segUinte:

PROJETO DE RÉSOLUÇAO N.O 94, D:El 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama (MG) a
elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 É a Pref·eitura Municipal de Iguatama, Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 105.855.750,00 (cento e c!l1co milhões, oitocentos e cinqüenta
e.cinco. mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua
dívida conso~idada interna, a fim de que possa contratar operações
de empréstimo no ·valor global acima, junto à Caixa Económica
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Bap.co Nacional da Habitação, destinadas à construção de 500
unidades habitacionais de interesse social e execução de obras de
infra-eslirutura necessárias à construção, programa P'ROMORAR,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1981. - José Richa, Presidente - Benedito Canelas, Relator - Lenoir Vargas - 1\-lilton
Cabral - Bernardino Viana - Luiz Cavalcante.

S.obTe o Projeto de Resolução n. 0 S4, de 1981, da Comissão de Economia que ''autoriza a Prefeitura Municipal de
Iguatama

Exposição de Motivos CEM n.O 315/80) do Senhor Ministro
de Estado da Faz.enda ao Exm.o Senhor Presidente da República,
comunicando que o conse·ho Monetário Nacional, ao apreciar a
proposta, manif·.estou-se favoravelmente ao pleito, formulado eonforme o art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 1976, do Senado Federal; e
parecer âo Banco Ce!ltral do Brasíl -- Departamento de
Operações com Titulas e Valores Imobiliários, favorável ao pleito.
5. Do -estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central
do Brasil, destacamos os seguintes itens para a aná:ise da capacidade de pagamento da entidade:

5.1.

Dados relativos ao balanço de 1979.

Valor: Cr$ Mil
8.821,8
D1- Total .................................... , ...... .
D2 - Operações de Crédito .......................... .
D3 - Líquida (D1 - D2J .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .
8.821,8
D4 - índice de Gorreção . . .
. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . 1,3318
r>5 - Receita Líquida corrigida (D3 X D4J . . . . . . . . . . . . 11.748,9
5.2. Limites Operacionais Cart. 2.0 daRes. n.0 62/75).
El E2 E3 E4 -

Valor: Cr$ MIL
8.224,2
Montante Global 17()% do P·5J Citem I)
2.349,8
Crescimento Real Anual 120% do D5) Citem IIJ
1. 762,3
Dispêndio Anual Máximo (15% de P5J Utem mJ
4.112,1
Responsabilidade por titulas (35% de D5) Citem IV)

6. Trata-se, entretanto, de uma opera-ç.ão extrallmite a que,
por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de
1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados
no art. 2.0 da Resolução n. 0 62, de 1975, ambas do senado Federal,
haja vista que os recursos a serem repassados provém do Banco
Nacional da Habitação.
7. Além da característica da operação-extralimite -, verifica
se no Mapa de Apuração, para Investimentos com Recursos Próprios - mapa III - que a assunção não deverá acarretar maiores
pressões na execução orçamentaria dos próximos exercícios, tendo
em vista que:
a) orçamento do pleiteante para 1980 tano-baseJ, prevê sua
receita de Cr$ 12.400.000,00 (deduzidas as operações de crédito);

•

•

~PARECERES N. 0 s 623 E 624 DE 1981

b)

c)

de 1981

b) deduzidas todas as demais despesas, resta uma margem
para investim-entos com recursos próprios de Cr$ 4.810,0 mil, ou
seja, 38,79% da receita liquida para novos investimentos;
c) a marg-em de poupança citada é superior ao maior dispêndio relativo à dívida contraída somada ao do presente financiamento,_ a cargo do Mtmicípio - Cr$ 1. 275,8 mil, em 1986.

a

B - Prazos:

Ago~to

(~IGJ

•

a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e

cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua divida
consolida-da. interna".
PARECER N. 0 623, DE 1981

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Murilo Badaró
Vem ao no.sso exam-e, Projeto de Resolução de autoria da Comissão de Economia que autoriza - art. 1.0 - - a "Prefeitura Municipal de Iguatama CMG), nos termos do art. 2.~ da Re.soluçf...o n. 0 S3,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$
105.855.750,00 (cento e .cinco milhões, oitocentos e cinqüenta. €' cinco
mil e setecentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada interna, a fim de que possa contratar operações de
empréstimo no valor global acima, junto à Caixa Econômka c!o
Estado de ,Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção de 500
unidades habitacionais de intere-sse \SOcial e execução •de obras de
infra-estrutura necessárias à construção, programa PROMORAR,
naquele Município".
Trata-se de operação a que, por força das disposições conart: 2.0 da Resolução n.o 93, de 11-10-76, não .se aplicam
o~ hnnte.s frxados no art. 2. 0 d!l Resolução n.o 62, de 28-10-75,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recur.sos a serem
repassados_oprovêm do Banco Nacional da Habitação.
2.

tida~ ~o

3. No Pxo.cesso~ encontram-se os se-guintes documentos
referências principais:
- a) Lei Municipal n. 0 602, de 6 de agosto 'de 1980, autorizadora
da operação;
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda ao Exm0 • Senhor Presidente da República, commll.cando
que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a propo.:.:ta, manife.stou-..se favoravelmente ao pleito fon~1ula:i·:J conforme o art. 2. 0
da Res. n. 0 93. de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de
Operações com Títulos e Valores Imobiliários - que concluiu pelo
'deferimento do pedido; e
d) parecer do organismo fjnanciador, favorável.

•
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4. Há ~- ressaltar que o p-rojeto obedeceu o disposto n.o_ a_rt.
42, item VI, da constituição; atendeu as normas legais (Resoluções números 62, de 1975 e 93, de 1976) e, ainda, o e3tabelecido no
Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, ·opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez constitucional e jurídico.
Sala das C<Jmissões, 17 de junho de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Murilo Badarrô, Relator - Aderbal Jurema - Leite
Chaves - Raimundo Parente - Almir Pinto - Amaral Furlan Hugo Ramos, vencido, quanto à constitucionalidade - BeTnardino

Viana.

PARECER N.0 624, DE 1981

•

•

•

PARECERES N•s 625, 626 E 627, DE 1981

Relator: Senador Amaral Peixoto
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer scbre
a Mensagem n. 0 338, de 1981, do Senhor Presidente da República,
apresentou projeto de resolução gue autoriza -:- Art. 1. 0 - a Prefeitura Municipal de Iguataina, Estado de Minas Gerais, a «elevar
em- CrS 105,855.750,00 (cento e cinGO milhões, oitocentos e cinqüenta
e cinco mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua
divida cons'Olidada interna, a. fim de que possa contratar operações
de empréstimo no valor global acima, junto à :Caixa Econômica:
do Estado cte Minas Gerais, -esta ria qualidade de agent~ :finai.!C:;:-.'odo Banco Nacional_ da Habitação, destinadas à construçã9 _de 500
unidades habitacionais de interesse soç_ial e execução de obras d~">
infra-estrutura necessárias_ à cc::1strução, Programa PROMORAR.
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Cent:al do Brasil, no respectivo processo".

2. Na forma do art. 2.0 , item IV, da Resolução n. 0 132, de
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações de
crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou
mais municípios .sejam parte inte'ressada, deverão merecer estudo
e .parecer desta Comissão.
3. Informa o Departamento de Operações· comffltulos e Valor-es Mobil'lários que a assunção dos com-promissos decorrentes das
operações sob exame não _deverá acarretar à Prefeitura maiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, '!)elas
seguintes razões:
"a) o orç-amento da ple.i_teante, para o -corrente ano,
prevê a realização •de receita de Cr$ 12.400.000,00 (deduzidas
as operações de crédito), da qual cerca de 38.79% se destinam a atender a invoestimentos com recursos próprios;
b) sua poupança real é superior ao maior dispêndio
relativo à dívida contraída somado ao do financiamento,
no montante de 25.000 · UPC (Cr$ 15.122.250,00), destinado
à realização •de obras de_jp.fra-estrutura, cujas amortizações efetivamente correrão por conta do oerário municipal;
c) a amOTtização do empréstimo correspondente a
150.000 UPC (Cr$ 90.733.500,00) será feita diretamente ao
agente finanooiro pelos adqu'irentes das unidades habitacionais, aos quais a dívida será transferida, logo -após a
comercialização .dos imóveis, desonerando-se a Prefeitura,
por conseguinte, de quaisquer ônus;

PARECER N.0 625, DE 1981
Da Comissão de Economia. Sobre a ~ensagem n.o 68,
de 1981 (n.O 112/81, na origem), do Senhor Preside-nte da
República, submetend() à aprovação do Senado Feàeral1
proposta para que seja autorizada. a. Prefeitura Municipal de l\Iacapá (AP), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros).
Relator: Senador Bernardino Viana
C<Jm a Mensagem n.o 68/1981, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Macapá (APJ, que ob}etiva contratar junto
ao Banco da Amazonia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de
crédito:

"Características da ·operação:

A V:hor: Cr$ 20.000.000,00 (correspondente
33.C63,86285 UPC de Cr$ 604,89, em ootembro/80);
B - Prazós:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 72 meses;

2 - correção monetária: de acordo com a variação
trimestral das ORTN (U1?Cl;
3 - taxa de administração: 1% sobre o valor do
desembolso;
4 - taxa de abertura de crédito: 2% sobre o d·esembolso;
D - Garantia: vinculação das quotas do Fundo de
Participação dos Municlplos CFPM) ;
E -- Destinação dos recursos: aquisição de equipamentos motomecanizados para a usina de asfalto, serviço
de terraplenagem e obras de arte."

Or$ m!J

Dívida
lntralimite.
IPoo!ção
em 30-9-80
Montante global ...... .

Crescimento real anual
Dispêndio anual máximo

a

C - Encargos:
1 - juros de 10% a.a.;

O Conselho Monetário Nacional, pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido informando uque
considerando todo o endividamento da referida Prefeitura (!ntrallmite e operação sol> exame) conforme demonstra quadro abaixo, ainda assim ele ficaria contido nos parâmetros do citado art. 2.o da Resolução n.o 62/'75.

•
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d) o .parecer SJpresentado ·pela Caixa Económica do
. Estado •de Min& Gerais conclui pela vlabilldade eoonê>mioofionanceira .dos empréstimos."
4. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça. o encaminhamento favorável no que diz respeito aos a3pectos
de constitucionalidade, juridlcidade e téenica legislativa.
5. Pelas razões expostas, somos pela aprov.ação do Projeto
de Resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso
exame.
Sala das COmissões, 20 de agosto de 1981. - Lomanto Junior,
Pre~idente - Amaral Peixoto, Relator Arno Damiani - Tarso
Dutra - AJmir Pinto ~ Raimundo Parente - Aderbal Jurema Agenor Maria - José Caixeta.

Da Comissão de Municípios

•

Sábado 22

Operação
SO<b

emme

Situação
postertor à
•contratação

!Jlmites ·do
art. 2.0 da
Res. 62/75

249,9

20.000,0

20.249,9

99.135,9

(-) 7.446,8

20.000,0

12.553.2

28.324,5

5.234,0

5.234,0

21.243 4

3796

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Sábado 22

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela ·presente
operação de crédito se enquadra nas normas opei"a.eionais do
Fundo d-e Desenvolvimento Urbano da Amazônia, à .semelhança
de outros casos ,que têm me:recido a aprovação do Senado Federal.
pela grande repercus:são económica para a região beneficiada:
com o inv.estimento em questão.
Assim, acolhemos a -Men-sagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 95, DE 1981
.-\utoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a
elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1,0 É a Pref-eitura Municípal de Macapá, Território do
Amapá, nos termos do art. 2. 0 da Res-olução n. 0 93, de 11 de
outubro de 1976. do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 20.000.000.00 Cvinte mllhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada intetna, a flm de que possa contratar um
empréstimo-- de igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A.,
este na qualidade de agente administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazônia - FUNDUBARNO, destinado à
aquisição de .equipamentos motomecanizados para a usina de asfalto, serviço de terraplenagem e obras de arte_, naquele Município, obedecidas as condiç_Qes admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1981. - José Ricba, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Benedito Ferreira - José
Fragelli - Alberto Silva - Benedito Canelas.

PARECERES N.o' 626 e 627, DE 1981
Sobre o Projeto de •Resolução n9 95, de 1981, da Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de
l\1acapá (AP), a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N9 626, DE 1981
Da Comissão de C-onstituição e Justiça
Relator: Senador Almir Pinto
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n 68/80 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura
Murúcipal de Macapá (AP) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 20.000.000,00 <vinte milhões de cruzeiros) destinada
a financiar equipamentos e serviços de terraplenagem.
o P.edldo de autorização foi formulado nos ter~os 4o pre·ceituado no parágráfO único do art. 29 ·da Resolução nC? 93, de 1976, do
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância
dos limites fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75,
também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo nenhum óbice
à tramitação normal da presente proposição, porquanto é juridica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 20 de maiO- de 1981. - Aloysio Chaves~
Presidente - Almir Pinto, Relator - Moacyr Dalla - Raimundo
Parente- Bernardino Viana - Lenoir Vargas - Franco Montoro,
com restrições- Tancredo Neves - Lázaro Barboza - Leite Chaves - João Calmon.

PARECER N9 627, DE 1981
Da Comissão de Munlcípios

Relator: Senador Almir Pinto
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada
pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autor~ar a
Prefeitura Municipal de Macapa (AP), nos termos do que estabelece
o art. 2'? da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a con$-atar
operação de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros), destinada a financiar equipamentos e serviços de terraplenagem.
A proposição mereceu a aeolhida da Comissão de Constituição
e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, p.ertJ.nentes
ao assunto.
Nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar,
entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto
pela comisSão de Economia da Casa, visto que a oueração de cré-
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dito a ser autori:ziada produzirá grande impacto sócio-econõmico
para a Região beneficiada pelo investimento.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981. - Lomanto Júnior
Presidente - Almir Pinto, Relator - Arno Damiani - Tarso Dut~
- Amaral Peixoto - Raimundo Parente - Aderbal Jurema _
Agenor Maria - José Caixeta.
PARECERES N's 628, 629 E 630, DE 1981

PARECER N.0 628, DE 1981
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 150,
de 1981 (Mensagem n. 0 255, de 25-6-81, WL origem), do
Senhor Presidente da República, submetendo à. aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da- Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Maringá CPR), a contratar operaçãG de crédito no valor de
Cr$ 298. 527 .190,95.
Relator: Senador Lomanto Júnior
Com a Mensagem n.O 150/81, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura J\l!unicipa! de Maringá CPRl, que objetiva contratar, junto ao Banco
do Estado do Paraná S .A .• este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Hablteção. destinado à execução de obras
de infra-estrutura em v!as de acessos aos Conjuntos Habitacionais:
Branca de !J'resus Camargo Vieira, Ney Braga e Hermann Moraes
Barros, naquele Município, a seguinte operação de crédito:
A - Valor: Cr$ 289. 527. 190,95
329.810,21 UPCs
B- Prazos:
1 --=- de carência: 6 meses
2 - de pagamento: 216 meses
C - Encargos: juros de 5% a.a.
1% do repasse ao agente financeiro
I% de taxa de adminlstração
Correção monetária:- conforme variação trimestral da
UPC
E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra-estrutura em vias de acesso aos Conjuntos Habitacionais: "Branca de- Jesus Carmago Vieira", "Ney Braga" e
"Hermann Moraes Barros".
o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pl<oito, por entendê-lo técnica e financeiramente viável, náo
devendo seus encargos gerar ma!ores pressões na execução orçamentária no.s eXercicios futuros.
No mérito, as obras a cujo financiamento será destinada a operação reve.s.tem-se de evidente significado .sócio-eoonômico, na
_ área onde serão processadas.
Ante Q exposto, somos p-elo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 96, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de .Maringá (PR), a
elevar em Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte ,e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos), o mo-ntante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 É a Prefei'ura Municipal de Maringá (PR), nos tel·mos do art. 2.o da Res-olução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do
Sena.do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta __e nove milh6e,s, quinhentos e vinte sete mil, c·ento e
noVenta cruz.eiros e noventa ·e cinco centavos) o montante de sua
divida cansol!dada interna, a fim de que possa contratar um emprés•imo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de c,bra.s d-e infra-estrutura em vias
de acesso a·os Gonjuntos Habitacionais: "Branca de Jesus Camargo
Vieira", "Ney Braga" e "Hermann Moraes B.arros", -no referido
municfp:o, obedecidas as condiçõ-es admitidas pelo Banco Central
do Brasil. no respectivo processo.
Art. 2.o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981. --.José Richa, Presidente - Lomant-{) Júnior, Relator - Bernardino Viana - Luiz
Cavalcante - Alberto Silva - José Lins - Arno Damiani - Gabriel Hermes

•
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PARECERES N.•• 629 E 630, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n. 0 96, da Comissão de

Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá - PR a elevar em Cr$ 289. 527 .190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento
e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N, 0 629, DE 1981

•

•

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente
O P.roj-eto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n. 0 150/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei.tura Municipal de Maringá - PR, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove mlihões
quinhentos e vinte e sete mil. cento e noventa cruzeiros e novent~
~ cinco centavos) des.~inada a financiar a execução de obras de
mfra-estrutura em vias de a~esso aos Conjuntos Habitacionais
Branca de Jesus Camargo Vieira. Ney Braga e Hermann Moraes
BarrDs.
O pedido de autorizaçã·o foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo. único do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 1976,
do S~na:cto F~d.eral, Implicando, por conseguinte, a não observância
dos limltes flxados p_~!9 art. 2. 0 da Resolução n.o 62, de 28-10-75.
também da Câmara A.ta do Congresso Nacional.
Do ponto d~ vista que nos compete examinar, verifica-se que
tod~ as f?rm~lrdades foram a"'endidas, não havendo nenhum óbic~ a tram1~~ç~ normal da pr-e:S€nte pr-oposição, porquanto :é jurídica, constiLucwn.al e de boa tecnica legislativa.
~ala das COmissões, 19 d·a agoSto de 1981. - Nelson Carneiro
P!eSld~nte, em exercício - Raimundo Parente, Relator - Bernar:
dtn'? VIana - l\loacyr Dalla - Alrnir Pinto - Benedit.o Canelas _
J~se Fragelli - Hugo Ramos, vencido - Franco I\-'lontoro ce~m restnções.
'
PARECER N. 0 630, DE 1981
Da Comissão de Municípios
Relato.r: Senador Amarai Peixoto

•

..

A ma~érta .s-Ob a nossa apreciação, jã exaustivamente analisada pela autora do Pr<?j~to de Resolução, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura MuniCipal de Maringã (PR) 1 nos termos do que
estabelece o art. 2. 0 da Resolução n. 0 93, de 1976 ctO Senado Federal, a contr~tar operação de créd!to no valor de dr$ 289.527.190,95
(duzentos e OI~enta e ~ove milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
ce~to e :noven a cru~euos e noventa e cinco centavos). destinada
a fmancxar.a execuçao de obras de in~ra-e.strutura em vias de acesso aos COnJuntos Habitac_ionais: Branca de_ Je.suS c amargo Vieira,
Ney Braga e Hermann Moraes Barros.
A proposição mereceu a acolh:da da Comissão de Constituição
e Justiça, que a entendeu conforme -Os cânones Iegãis pertinentes
ao assunto.
'
Nos a.o::pectos que competem a este órgão Técnico examinar entendemos ql.!e o pl-eito deya ser atend19o, nos termos do proPos+o

~Ia ComLssao ~e Economia da Casa, visto que a -Operação de crédito a ser autonzada exercerá grande impacto sócio-econômico so-

bre a Região benefic!.ada pelo investim-ento.
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981. - Lomanto Júnior
Presidente - Amaral Peixoto, Relator - Arno Damiani - Almi;
Pinto --Tarso Dutra- Raimundo Parente- Aderbal Jurema _
Agenor Maria - José Caixeta.
PARECERES Nos 631 E 632, DE 1981

•

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 24, de 1980
(n.0 64-B-CD), que "aprova o texto· da Convenção n,o 142
0

da. Organização Internacional do Trabalho, sobre a. Orien-

tação Profissional e a Forma'Çáo Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotado em Genebra, a.
23 de junho de 1975, durante a 60.a Sessão da Conferência
Geral da. Organização Internacional do Trabalho".
PARECER N. 0 631, DE 1981

Da Comissão de Relações Exteriores

•

Rela to r: Senador Tarso Dutra
O presente Projeto de Decreto Legislativo n.o 24, de 1980
oriundo da Câmara dos Deputados, aprova o texto da Convenção
0
n. 142 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento
de Recur.s--os Humanos, adotadD em Genebra, a 23 de junho de
197.5, durante a 60.a Ses.são da Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho.

S:.íbado 22

3197

A matéria origina-se de Mensagem do Senhor Presidente da
República, que, a tendendo ao preceituado no art. 44, inciso I, d.jl:
Constituição Federal, submete o acordado à apreciação d-O Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Min:Lstro de Estado das Relações Exteriores, ond-e salienta
que:
"O Minist.ério do Trabalho, consultados os órgãos técnicos e de_mais setores interessados, concluiu ser a Convenção n. 0 142 inteiramente compatível com a JX?litica
governamentB;l brasileira no setor. O te':t? ~a.rmom~a-,se
com as diretnzes adotadas por aquele Mimster10, not;tdamente a Lei n. 0 6. 062, de 25 de junh-O de 1974. Além disso,
foram criadas as Secretat'ias de Mão-de-Obra e de Emprego e Salário, com o fim de desenvolver, coordenadamente, políticas e programas de orientação e de formação
profissionais."

Os conceitos de ordem programãr:·ca contidos na CDnvenção
n. 0 142 têm. ainda de acordo com o MiniStério do Trabalho, curso
corrente no Bra.sil, destacando-se, no que tange à fónnação profissional. o SENAI e o SENAC, dois grandes instrumentos de ensino
técnico.
O presente instrumento constitui importante passo no desenvolvimento harmônico de uma politica e de programas coordenados, abrangentes, de orientação profiss'onal e de formação de
profissionais.
No exame do méri·to, que cabe a esta Comissão examinar, n-ada
encontramos que possa ser oposto ao ato internacional em questão.
Ante o exposto! entendemos estarem os Senhores Membros
desta Comissão em condições de emitirem os seus votos sendo este
Relator pela aprovação da matéria, na forma do texto do projetD
de Decreto Legislativo n.o 24, de 1980.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1980.- Luiz Viana.., President.e - Tarso Dutra, Relator - Luiz Fernando Freire - Saldanha Derzi - Aloysio Chaves - Bernardino Viana. - João CaJ ..
mon - Marcos Freire.
PARECER N.' 632, DE 1981

Da Comissão de LegiSlação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes

Com a Mensagem n. 0 340, de 1980, o Senhor Presidente da República. atendendo ao disposto no art. 44, inciso I, da Const1tui__çoão Federal, subm-ete à deliberação do Congresso Nacional o texto
da Convenção n. 0 142, da OIT, sobre a Orientação Profissional e a
Form-ação Profi.ssional no Desenvohimento de Recursos Humanos
adotados em Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a seXagésima sessão da Conferência Geral da OrganizaçãD Internacional do
Trabalho.
Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Rel-ações Exteriores, que acompanha a matéria, Sua Excelência
manifesta que "0 Minist-ério do Trabalho, consultados os órgãos
técnicos e demais setores interessados, concluiu ser a Convenção
n. 0 142 inteiramente compatível com a política governamental brasileira no setor. O texto harmoniza-se com as diretrizes adotadas
pqr aquele Ministér:to, notadamente a Lei n. 0 6.062, de 25 de junho
de 1974.
Além disso. foram criadas as Secretarias de Mão-de-Obra e de
Emprego e Salár1o, com o Um de de..senvolver, coordenadamente,
politicas e programas de orientação e· de fonilação profissionais.
Os conceitos de ordem programâtica contidos na C-Onvenção
n. 0 142 tem, ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, curso
corrente no Brasil, destacando-se no que tange à formação profissional, o SENA! e_ o SENAC, dois grandes instrumentos de ensino técnico".

Do exame atento aos artigos acertados na Convenção n. 0 142

da OIT, entendemos pouco haver a acrescentar no campo do desenvolvimento do.s recursos humanos hoje aplicados no Brasil, na
s~a fonn.ação pn?fissionaliz~nte. Ent.ende~<?'s que, !J.O casa. específico b:ra~aleiro, ha que se dinamizar a politiCa da area, pnnmpalmente quanto às necessidades de emprego e programas em âmbito
regional, desestimulando a migração interna, pr:tncipalmente dO
homem do setor agrícola para a concentração urbano-periférica
das grandes cidades.
Ante o exposto e tendo em vista a competência regimental
desta Comlssão, opinamos pela aprovação do texto. na forma do
Projeto ée Decreto Legislativo, n. 0 24, de 1980.
Sala das Comissões, __ 20 de agosto de 1981. - Raimundo Parente, Presidente - Gabriel Hermes, Relator - Aloysio Chaves Almir Pinto - Arno Damiani - José Fragelli.
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'· PARECERES N95 633 E 634, DE 1981

Sobre o Projeto de De<:reto Legislativo n.0 31, de 1980

(IL 0 65-B, de 1980, na 'Câmara dos Deputados), que "apro ..
va o texto da Convenção n. 0 132 da Organização Interna'cionaJ. do Tra,balho sobre Férias Anuais Remuneradas,
adotada em Genebra a 24 de junho de 1970, durante a
qüinqiiagésima quarta sessão da Conferência Geral da
OIT''.
PARECER N.o 633, de 1981
Da Conüssão de RelaA;õeG Exteriores
Relator: Senador Ama.ral Peixoto
Atendendo a pre.ceito .constitucional~ o Senhor Presidente da
República encaminhá ao 'Ccngres-:::o N~clonal o texto da Conven ..
ção n. 0 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre Férias Anuais Remuneradas, adotasa.. em Genebra a 24 de junho de
1970. durante a qü!nqüagéslma Q'narta sessão da Conferéncta Ge·

ral da OIT.
A. matéria é acompanhada de ExpoSição de Motivos do Senhor
M1nistro de Estado das Relações EXteriores. O referido documento
esclarece que "o ato internacional em apreço, fixando as normas
gera.\5 sobre férias anuais remuneradas está de acordo com as me...
dida;s in3eridas no Decreto-lei n.o 1.535, de 13-4-77, aduzindo que
o texto da Convenção guarda, pois plena harmonia com o direito
interno brasileiro. s·endo certo que a legislação nacional a respeito
é ainda mais favorável" ...\
Examinando atentaihénte os artigos da convenção, verificamos

que contém revisão da Convenção sol>re Fériaª Remuneradas, 1936
e de 1952 (Agricultura) no seu art. 16, ampliando as vantagens
para a categoria dos empregados.
Ante o exposto e considerando que do texto em questão nada
resulta que possa ser prejudicial ao interesse do trabalhador brasileiro e conseqüentemente, ao da Nação, opinamos pela aprovação
da matéria,. na forma do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 31, de

1980.

~

Sala das Comissões. 13 de maio de 1981. - Luiz Viana, Pres!dénte -Amaral Peixoto, Relator- Lourival Baptista -Martins

Filbo -

Amaral Peixoto -

Saldanha Deni -

Leite Chaves -

João Calmon.

Agosto de 1981

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Na sessão ordinãria de 19 do corrente foi lido o Oficio Sf'22, do 1981, do
Governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitando autorização do Senado
para realizar operação de empréstimo externo no valor de cento e sessenta e
dois milhões de dólares, par~ o fim que especifica.
~ matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da Mesa, a comple~
mentação dos documentos necessârios.
Tendo a Presidência recebido os referidos documentos, despacharã a
matéria às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobro a mesa, projeto do
lei que se rã lido pelo Sr. l '9~Secretãrio.

t lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 223, DE 1981
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' J;: restabelecido na Lei n• 5.988, do 14 de dezembro do 1973, o
Capítulo V, do Titulo IV, constituído do art. 83, com a seguinte redação:

"CAPITULO V
Da utilização em suportes Fonográficos e Vtdeo-Fonokráficos
Art. 83. Todos os discps e demais suportes materiais de gravações sonoras ou vídeo-fonográficas serão obrigatoriamente numerados, progressivamente, a partir do algarismo um.. (1).
.•
§ 1~ A cada série de discos ou suportes materiais com o
mesmo contWdo~ marca e características serâ atribuída uma sequência numérica.
§ 2'9 A numeração serã aplicada no rótulo ou etiqueta de cada
exemplar produzido, de forma clara e visível.
§ 39 Aplica-se o disposto neste artigo também aos exemplares
produzidos para distribuição gratuita, divulgação ou promoção.
§ 4~ Trimestralmente, pelo menos, o produtor prestará contas
ao titular do direito autoral da obra reproduzida em gravação, fazendo constar da mesma:
I - discriminação do disco ou suporte em que a obra foi repro•

PARECER N.o 634, de 1981

duzida;
II - título ou número de s~rie da produção;
III - remuneração por exemplar;

Da Comissão de Legislação Sooia.l

Relator: Senador Franco 1\Iontoro

IV - preço baixo do exemplar para fim de cãlculo da remuneração do inciso anterior;
V - quantidade de

A.tendenda' ao dispost<> no art. 44. inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da Repúbi!ca submete à apreciação
do congre.:so Nacional a Mensagem n. 0 304, de 1980, que "aprova
o text.o d.a Convenção n.O 132 da Organização Internacional do
Trabalho, sobre Férias Anuais Remunera.d:is, adotada em Genebra,

a 24 de junho de 1970 durante a qülnqüagésima quarta sessão da

exemplares produzidos e a numeração

aplicada;
VI "':""" quantidade de exemplares vendidos e distribuídos e respectiva numeração;

VII - total da remuneração devida ao titular do direito auto-

Conferência Geral da OIT.
Anexa à Mensagem Presidencial, em Exposição de Motivos, o
Senhor· Ministro de Estado da.=;. Relaçõe.s: Exter:íores e~clarece que

~

o Minl<tér'<> do Traqalho in!orma que "o Decreto-lei n. 1.535, de

sanções estabelecidas no Título III desta lei, qualquer repetição de

0

13.-4-77 incorpora eotnplet.amente as disposições da Convenção, fi:-Gti.ndo as normas gerais sobre as férias an11ais remup.eradas. O texto da convenção guarda. pois, plena harmonia com o direito interno brasileiro .sendo certo que a legislação nacional a respeito é
ainda mais favorã.vel".
A Convenção 132-~ ora sob nosso exame, contém revisão da

Conv.enção sobre Férias
cultura).

R~m>tJ.WTadas.

•

Torna obrigatória a numeração de discos e demais gravações
de obras artísticas, literárias e científicas.

de 1936, e a <te 1952 (Agri'

A13 normas que orientam a presente Convenção abrangem :t
todas as per;soa.s empregadas. excetuando-se os maritiJ;nos e abrindo ev:entu!l.}S" 00'5Sibilldade:; de exclusão de outraS .cat{!gorias deternúÍlada::; dê emuregados. isto após consultas às organizações de
empregado.res e empregados interessatlos.
com·o já salientamos, a Convenção- n. 0 132. da OIT, está em

perfeita harmonia cdm o Decreto-Ie! n.0 1. 535 indo, em muitos
casos além õo recomendado.
Para at.ingir /.sua.~ f.U>alidades. a O!T elabora e .submete àr
apr.ovaC'ão e re~1lamentacão internacional seu trabalho. valendose de convenÇões. recomendações ou resof.ucõe.s. tornando-se nece-ssária .·ma ratificação pelos Estados-membros.
Nada h2vendo a opor ao texto da convenção, ora .sob exame
nesta Comis.são so:q1os pela aprovac:1o da matér.ia na forma do

Projeto de Decreto I.,egislativo n.0 31, de 1980.
Sala das Comi3s5es; 20 de .agosto ·de 1981. - Raimundo Parente, Presidente - Fra!ico Montoro, Relator - Almir Pinto - .José
Fra.gem - Gabriel HU»les - Arno Dami~ni - Aloysio Chaves.

;r

a
§

s~

Considerar-se-à contratação, sujeitando o responsável às

número, ausência de numeração e exemplar ou produÇão acima da
quantidade autorizada pelo titular do direito autoral.
§ 6• Aplicam-se às produções fonogrãficas ou videofonogrãficas as disposições dos arts. 60 e 65.
§ 7'9 São nulos de pleno direito os ajustes, condições ou cláusulas celebrados em contraposição ao disposto neste Capítulo".

Art. 2• Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'9 Revogam-se as disposições em contrãrio.

•

Justificação
O objetivo do presente projeto é defender os direitos autorais dos artistas, intelectuais e cientistas brasileiros, mediante a Obrigatoriedade de numeração de discos e demais gravações de obras artísticas, literárias e científicas.
O art. 83, que ora se quer restabelecer, na verdade nunca figurou no texto da Lei n~ 5~988, de 13 de dezembro de 1973, em razão de veto aplicado..pelo
El"ecutivo.
Cuidava, tod~via, o dispositivo projetado, então como agora, de disciplinar a obrigatoriedade de numeração das gravações fonográficas e outras. O
veto do Executivo subtraiu a pretendida eficiência da lei, neste particular,
acabando por render-se à pressão das gravadoras, que alegaram desde dificuldades técnicas para a referida numeração até a impossibilidade de cumpri-la.
Entretanto, a providência é do interesse e do agrado da generalidade dos
compositores e intérpretes, os titulares de direitos autorais enfim, eis que lhes

•
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permitirá um efetivo controle sobre a obra produzida e os direitos a serem arrecadados em função dela. A numeração de discos, já dizia J. Pereira, é medida ·inegavelmente moralizadora. Alguns setores, especialmente, gravadoras,
lutam contra o referido sistema de c_ontrole sob falsos argumentos de impraticabilidade ou antieconomia., mas o que sefu.pte quiseram, na verdade, é obsta- .
cular, impedir, o _controle por parte dos artistas, beneficiários de direitos autorais. (Veja-seJ. Pereira, "in" jornal "O Estado de S. Paulo", ed. 21-12-75.)
Devemos lembrar, outrossim, q.ue o projeto favorecerá, em muito, a
atuação do fisco, e trará grande beneficio ao Poder· Público, possibilitandolhe o controle efetivo da ptfrdução e comercialização das gravações fonográficas ou vídeo-fonográficas. ,
Por estas e outras razões, todas sobejamente conhecidas, estamos certos
de que o Congresso dará sua aprovação ao projeto, prestando real serviço à
cultu.ra brasileira, particularmente à classe dos autores, compositores, intérpretes e demais titulares de direitos autorais.
Para maiores esclarecimentos acrescentamos à presente, a justificação do
Projeto de Lei 53/74 de nossa iniciativa:
.. A medida proposta impõe-se como necessária para três objetivo:
19 - a proteção aos direitos do autor;
29 - a defesa do Fisco;
...
39 - a moralização da atividade comercial.
Quanto ao primeiro objetivo, devemõ:S lembrar que a classe artística
,.em, de há muito, cla~ando por uma norma dessa natureza. Até o presente
momento, o autor, sobretudo o compositor musical, se encontra numa situação de ínferioridade em relação ao_ produtor, com quem contrata a repro.,_ dução e a comercialização de sua obra, Senão vejamos: de acordo com a praxe, o artista contrata a reprodução de determinada obra com a empresa produtora, cabendo-lhe uma remuneração proporcional à venda de cada exemplar. Por isso, nada mais justo do que lhe fornecer um meio eficaz de controlar o número de exemplares realmente vendidos.
Entretanto, até o presente, esse meio não existe. ·o autor é, de fato, colocado em situação de inferioridade jurídica, face ao produtor. Existe entre ambos um contrato de natureza bilateral, que, de um lado, autoriza o produtor a
utilizar a obra e, de outro, concede ao artista o direito de receber uma quantia
proporcional ao número de exemplares vendidos. Nessas condições, não havendo um meio efetivo de fiscalização, fica uma das partes, praticamente, impossibilitada de controlar o cumprimento da obrigação do outro contratante.
Como diz Chico Buarque, com a experiência e autoridade que todos lhe reconhecem:
uoevem me roubar. Talvez me roubem, talvez não me roubem.
Isto eu não sei. Como vou saber, se não existe controle?" (Jornal do
Brasil. de 19-5-74eJornalda Tarde. de 11-5-74.)
No mesmo sentido, é o depoimento do compositor Paulinho Nogueira:
uHá vinte anos se briga pelos direitos do compositor e ainda há
um desamparo total do artista. A gente sente quando a música está
vendendo. Ou sabe por outras fontes, nunca pela gravadora" (Jornal da Tarde, de 11-5-74.)
No que diz respeito ao segundo objetivo, ou seja a defesa do Fisco, acreditamos ser evidente que a obrigatoriedade da numeração de todos os discos
produzidos facilitará, em muito, o desempenho da fiscalização. Além disso,
em relação aos sonegadores em potencial, a medida ê altamente desalentadora pois qualquer fraude será facilmente descoberta e punida.
Na Itália, há pouco tempo, a introdução de um sistema de controle semelhante, através de selos, trouxe como conseqüência um fato notável: em
dois anos quase triplicou a arrecadação de direitos e impostos ...
Finalmente, cabe destacar o terceiro· aspecto: a medida proposta, objetiva, também, moralizar a atividade mercantil, no que diz respeito à utilização
dos direitos autorais. Com freqUência, lemos na imprensa notícias sobre as
chamadas .. edições piratas''. Tais gravaÇões são produzidas por empresários
inescrupulosos que, atuando à margem da lei, não se preocupam em obter a
devida autorização dos autores para reproduzir suas obras.
Em relação aos produtores honestos, tal procedimento constitui uma
verdadeira concorrência desleal, pois, não pagando direitos autorais a quem
quer que seja, os Heditores piratas", têm seus custos de produções reduzidos
sensivelmente em relação aos dos empresários honestos.
Eis o texto de uma reportagem recente da Televisão Brasileira:

•

..

•

•

•

"A cantora e compositora Dolores Duran, que morreu há 15
anos, deixou grande número de composições e uma quantidade ainda maior de gravações. Todo este patrimônio musical, ficou aos cuidados de 16 firmas gravadoras e sociedades arrecadadoras, responsáveis pel9 controle dos direitos autorais. Tanto cuidaram desses direitos, que depois de 10 anos, os herdeiros de Dolores, receberam a
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insignificante importância de 4.000 cruzeiros, Uma das gravadoras,
que comercializava quatro músicas de Dolores Dura~, entregou aos
herdeiros, um ano depois da morte da cantora a arrecadação de
3.000 cruzeiros" ...
Considerando-se que o projeto tornará mais fácil o controle e o reconhecimento de lançamentos irregulares_, face à obrigatoriedade de numeração,
que deverá ser "única para cada série de gravações que tenham o mesmo conteúdo e marca", acreditamos que a medida vem também proteger os legítimos
interesses das empresas cumpridoras de suas obrigações. "Há boas gravadoras e há gravadoras ruins. Como não se pode distinguir umas das outras, senão depois de amargas eXperiências, a numeração obrigatória virá fazer com
que os direitos sejam respeitados", declaram Antônio e Jocafi ao Jornal da
Tarde d~ 11-5-74.
t oportuno lembrar que apresentamos preceito semelhante, sob a forma
de emenda, quando da tramitação pelo Congresso Nacional do projeto de lei
sobrb direitos autorais (atualleí n' 5.988/73.) O ilustre Deputado Altair Chagas, então relator do projeto, após minucioso exame da matéria, deu parecer
favorável à emenda, ql,le foi aprovada pela Comissão Especial. No encaminhamento da votação do projeto, a liderança da maioria, em ambas as Casas
do Congresso, manifestou-se favoravelmente à emenda n9 229, que, desta forma, veio a se transformar JlO artigo 83 do projeto aprovado no Parlamento.
Entretanto, enviada a matéri~ à sanção Presidencial, resolveu o então Presidente da República vetar o referido artigo "por considerá-lo contr'ãrio ao interesse público". A simples leitura das razões do veto, demonstra que não foi
compreendida a importância, o alcance' e o espírito da norma vetada. ·
Em primeiro lugar, alegou-se que a numeração "alêm de ociosa, é impraticável, tendo em vista a circunstância de uma mesma obra musical poder ser
gravada, simultaneamente, por produtores fonográficos diversos". Ora tal argumento não tem validade. Basta que cada produtor adote numeração própria, corno aliás o exige o parágrafo único, do artigo. 19 do atual projeto, para
que a medida se torna exeqüível.
Em segundo lugar, sustentou-se que a numeração não acarreta beneficio
para os compositores musicais, pois o seu interesse "está acobertado, a partir
do Ato Complementar n9 36, confirmado, no particular, pelo Decreto Lei n9
406 e pela Lei Complementar n9 4". Incorreu S. Ex• igualmente em equívoco
neste ponto. A faculdade que tais leis concederam às emPresas de deduzirem,
integralmente, do Imposto de Circulação de Mercadoria, as quantias pagas a
autores e artistas brasileiros, beneficia únicamente às próprias empresas. Tal
medida não assegura ao artista um meio de controlar os direitos que lhe são
devidos.
Finalmente, e para demonstrar o interesse que a matéria tem para os artistas nacionais, desejamos citar trechos de duas cartas recebidas quando da
tramitação do projeto sobre direitos autorais nõ Congresso.
Antônio Carlos e Jocafi, após manifestarem "o mais irrestrito apoio a
tão moralizadora providência", declararam textualmente:
.. Acreditamos que as suspeitas e desconfianças, os abusos e embustes, somente desaparecerão mediante a aplicação de uma forma
de controle rígido, como o da numeração. Talvez dê um pouco mais
de trabalho, porém, nunca será ele maior do que o tamanho que
deve ter o respeito pelo direito dos outros."
Jair Rodrigues qualifica a emenda sobre a numeração dos discos e cassetes como sendo "a melhor coisa que poderia acontecer". E acrescenta:
.. As fábricas de discos que trabalham corretam ente nada terão
que temer e aqueles que sempre se enganam nas prestações de contas, terão que acertar o compasso. Essa desafinação, uns dentro do
..certinho" e outros .. por fora" não dá não. Se numerar dá trabalho,
paciência, o pior é sofre:! prejuízo por equívoco de quem está pagando,
Senador! Hoje tudo pode ser numerado, boi, frango, passagem,
cheque, gente ... será que só não pode ser inventada a numeração de
disco?
Ademais, porque será que há tanta força contra a numeração?
É preciso ajudar a fazer o carro andar prá frente e não estar segurando o rabo da égua".
Estamos certos que, com a aprovação do projeto, o Congresso Nacional
prestará um serviço real à cultura brasileira e à laboriosa classe dos autores,
compositores, cantores e demais titulares de direitos autorais.
s-ala das Sessões, 20 de agosto de 1981. Franco Jt.fontoro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEl N• 5.988 - DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
Regula os direitos autorais e da outras providéncias.
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CAPITULO V
Da utilização de fonograma Art.83. vetado.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serâ publicado e remetido às comissões competentes.
Hã oradores inscritos:
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Assumo a tribuna para um breve registro a respeito de assunto cuja importância parece-me desriecessá.rla enfatizar.
Trata-se da crescente ampliação e aceleração do ritmo que a campanha
contra os nocivos efeitos do tabagismo vem obtendo em nosso País, com iniciativas oportunas, de inegável utilidade, grande repercussão e significativo
alcance.
Refiro-me, especificamente, Sr. Presidente, aos dois convites que acabo
de receber: o primeirO, da Associação Paranaense de Combate ao Fumo- instituição que, em Curitiba, eStá promovendo a realização de um seminãrio
sobre Fumo e Saúde, a ser iniCiado segunda-feira próxima, dia 24 do corrente,
quando se reunirão personalidades categorizadas, autoridades, empresãrios e
representantes dos segmentos políticos, culturais e sociais do Paranâ, para
uma tomada de posição definitiva a respeito do combate ao insidioso vício de
fumar.
Infelizmente, impossibilitado de comparecer, como seria do meu desejo,
em face de compromissos que me obrigam a permanecer em Brasflia, durante
a realização daquele importante seminãrio, desejo não apenas enaltecer a iniciativa, mas formular os meus votos de pleno êxito, felicitando por intermédio do Secretãrio-Gerai daquela Associação Paraense, Dr. Jayme Zlotnik, os
ilustres participantes do seminãrio progi"a-n18.do.
O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex'- um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer.
O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Lourival Baptista, acredito que essa
entidade vai lamentar muito a ausência de V. Ex•, porque ontem fecebi, em
meu gabinete, um telefonema de Curitiba, convidando-me para comparecer
ao conclave a ser iniciado na Próxiina segunda-feira: Eu disse à Presidenta da
entidade que, aqui, no Senado, eu era apenas um acólito de V. Ex" na campanha contra o tabagismo e que, na verdade, quem deveria ser convidado seria
V. Ex" que é o nosso condotiere nessa parte relacionada com a campanha salutar contra o tabagismo. Ela me disse: o Senaodr Lourival Baptista foi convidado e estamos esperando por ele. Pois bem, ele ê o papa, não é nem o cardeal, é o papa da campanha. Agora V. Ex" nos dã a notícia de que não poderã
comparecer. De fato, eu disse para a Presidenta: Lamento profundamente,
mas, o convite foi muito de inopino, porque precisamos de certa faixa de tempo para organizar o nosso calendãrio. Eu, pelo menos, aqui, no Senado, tenho muitas ocupações; pertenço a vãrias comissões; dias hã em que tenho de
funcionar em sete comissões, como tem acontecido. E as obrigações nos nossos Estados? Lamento, profundamente, mas o Senador Lourival Baptista levarâ não só a palavra dele, o conhecimento que tem sobre o assunto, sobre os
danos que o fumo causa às pessoas, médico que é, como também a nossa palavra. Inclusive vou pedir ao Senador Lourival Baptista, que, em meu nome,
dê todo estímulo a essa entidade, à campanha que ela vem executando em favor da saúde pública, da saúde do povo brasileiro, lutando contra o tabagismo, Agora, V. Ex" diz que não pode comparecer. Creio deverã ser uma frustração muito" giande para a sociedade curitibana. Obrigado a V. Ex•
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex•, eminente
Senador Almir Pinto, pelo seu aparte. Discordo da expressão acólito. V. Ex•
me chamou de papa. Não digo que V. Ex• seja um cardeal, mas é um dos generais da campanha. V. Ex" é Urrl dos que me apoiaramm desde a primeira
hora. Deu-me subsídios, foi à tribuna e tem-me dado apoio integral. Como
bom médico, como grande médico que o é, um Apóstolo da Medicina, que
sabe dos males que o fumo causa à saúde, V. Ex'- não tem regateado esforços
para me ajudar nessa campanha, que não é só minha, ma.s de todos nós, daqueles que querem a saúde e o bem-estar geral.

Passo a ler, agora, Sr. Presidente, o telex que recebi ontem:
Senador Lourival Baptista - Senado Federal - Brasflia
"Convidamos V. Ex• para estar em Curitiba segunda-feira, dia 24, às
20h e30 min. A Associação Paranaense de Combate ao Fumo vai iniciar, nesse horârio, no auditório do Edifício Humberto de Alencar Castello Branco, o seminãrio Fumo e Saúde com uma reunião de Deputados
e Senadores. O objetivo é fixar uma posição comum, visando votar uma
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legislação que limite ou elimine a publicidade dos meios eletrônicos e
obrigue os meios impressos a ostentarem um aviso sobre a relação entre
o fumo e doenças como o câncer, enfisema e enfarte. Outros detalhes
sobre a reunião podem ser obtidos com os Deputados ltalo Conti e Igo
Lasso, da Bancada do Paraná na Câmara dos Deputados. Atencios-ã~
mente. Jayme Zlotnik. Secretário-Geral da Associação Paranaense de
Combate ao Fumo.
O Sr. Jorge Kalume- Senador Lourival Baptista permite V. Ex" um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer.
O Sr. Jorge Kalume - Não resisti, deixei a Mesa e vim até aqui para,
mais uma vez, cumprimentar V. Ex" por esta sua obstinação, esta sua pertinácia de trazer esclarecimentos sobre os males que o fumo causa. E a melhor
prova disto ê que V. Ex• foi lembrado por uma entidade paranaense para par•
ticipar de uma reunião que serã levada a efeito em Curitiba. Então, mais uma
vez, receba V. Ex~ os meus cumprimentos, com os votos de que prossiga n·esta
campanha, para o bem do Brasil e da Humanidade.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex•. eminente
Senador Jorge Kalume, que também é um dos generais desta campanha. Apesar de não ser médico, V. Ex~ não se cansa de me enviar recortes de jornais,
revistas e publicações. Como o nobre Senador Almir Pinto, V. Ex" tem sidO
um dos que muito tem me municiado de assuntos referentes a esta cruzada em
benefício da saúde da população brasileira.
Ainda com relação ao aparte que o eminente Senador Almir Pinto me
deu, quando falou que não podia comparecer àquele seminário, devido a
compromissos já assumidos, eu também, da mesma forma, no dia 24. tenho ·'t'
um compromisso jã assumido, firmado há cerca de 30 dias, e recebi o telex
justamente ontem, pela manhã. Coroo não posso comparecer, dei as minhas
desculpas, mas disse que hoje, na tribuna do Senado Federal, levaria ao conhecimento da Casa a campanha que será deflagrada em Curitiba, no dia 24,'
a qual jã manifestei a minha integral solidariedade.
··
Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, por mais este
aparte, ajudando a campanha que fazemos de combate ao fumo.
Sr. Presidente, o segundo convite, igualmente importante, é o que se refere ao Congresso do Hemisfério Ocidental do Colégio Internacional de Cirur_.giões. que, de 8 a 13 de novembro vindouro, examinará, na multiplicidade de
seus aspectos, a implantação de uma Polfrica sobre o Fumo".

Esse Congresso serã levado a efeito em São Paulo, no Auditório do
Anhernbi, como empreendimento de vastas proporções, que vem sendo, desde algum tempo, cuidadosamente preparado.
Nesse importante conclave coube-me a honra de ser convidado para, na
sessão especial do dia 12 de novembro, fazer uma exposição sobre a "Política
do Fumo".
São estes, entre outros. Sr. Presidente, acontecimento que demonstram,
insofismavelmente, o sucesso da Campanha contra o Furno, ateStando a plena
consdentização da sociedade, e evidenciando o advento dos resultados coli~
mados em benefício da saúde do nosso povo.
Aliás, é no Mundo inteiro- poderíamos dizer, numa escala planetária
-que se avoluma a mobilização científica, cultural e popular contra o flagelo do excessivo consumo de cigarros.
Assim é que, na Grã-Bretanha, cerca de dois milhões de ingleses deixaram de fumar nos últimos cinco meses, ou seja, uma diminuição de dez por
cento (de 20 milhões para 18 milhões) no total de fumantes.
Leio, a seguir, o- expressivo telegrama divulgado pelo Globo em sua
edição de segunda-feira passada:
DOIS MILHÕES DE INGLESES DEIXAM DE FUMAR
Londres (O Globo) - Pesquisa publicada pelo Jornal "The
Guardian" mostra que dois milhões de pess-oas deixaram de fumar
na Grã-Bretanha nos últimos cinco meses; o que significou uma diminuição de dez por cento (de 20 milhões para 18 milhões) no total
de fumantes.
As razões que conduziram a essa atitude, segundo o jornal, fo·
ram o crescente aumento dos impostos sobre o tabaco e a tomada de
consciência, pelo povo, sobre os efeitos nocivos do cigarro para á
saúde. E como medidas acessórias foram citaâas as restrições, cada
vez maiores, ao ato de fumar em recintos fechados, como trens, tãxis, cinemas e restaurantes, em benefício dos direitos do nãofumante.
"The Guardian" citou, a propósito, o fato de um dos livros
mais vendidos atualmente no país ser .. Stop", que além dos habituais argumentos contra o tabaco, ensina aos fumantes uma maneira de abandonar com facilidade o. vício.

..
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É o que aqui estamos fazendo: lutando para que não se fume neste plenãrio, porque todos nós, os não-fumantes, somos prejudicados.
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Nos Estados Unidos a campanha contra o fumo vem-se intensificando
com energia e tenacidade, em todos os planos e setores de atívidade daquela
grande nação amiga, conforme acentUei", no últimO pronunciamento que fiz,
quando solicitei a incorp-oração de artigo que me enviou, de Nova Iorque, o
- eminente Senador Nelson Carneiro.
Ainda ontem, recebi de New York um notãvel estudo de Jane E. Brody,
publicado no The New York Times, de 8 de julho de 1981, sobre as ameaças à
saúde, geradas pelo vício de fumar.
Oportunamente, comentarei os dados, as conclusões e recomendações
desse primoroso trabalho de pesquisa e análise.
No Senado Federal foram apresentados e se encontram em andamento
dois projetas de lei, de autoria, respectivamente do Senador Affonso Camargo (PL do Senado n<? 92/81 -Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar, das
embalagens de cigarros e demais derivados do fumo, inscrição de advertência,
e dá outras providências), e do Senador Evandro Carreira (PL do Senado n<?
155/81- Proíbe fumar nos aviões), assim como o nosso Projeto de Resolução n"' 53/81 -Proíbe o uso do fumo em dependências do Senado- que
contou com o apoio de 55 senadores. Faço um veemente epelo no sentido de
que sejam votados nas Comissões Técnicas a <:jUe foram distribuídos, e enviados a Plenãrio, para votação final.
É o que toda a Nação está esperando, como um alto exemplo do Senado
Federal, que vem acompanhando o movimento desfechado em quase todos
os Estados do Brasil, e que vem sensibilizando a opinião pública.
Tenho certeza de que o Senado não aceitará interferências estranhas a
esta Casa viSindo retardar o andamento dos referidos projetas. O que estã em
jogo é a nossa própria saúde e bem-estar.
Sr. Presidente, encerrando, resta-me reiterar votos de integral sucesso àquelas iniciativas, com as quais me solidarizo, e que, em outra ocasião, espero
comentar os resultados da campanha que se trava no Paraná, Peta Associação
Paranaense de Combate ao Fumo - iriiciafiva que, certamente, servirá de
modelo para empreendimentos semelhantes nos demais Estados. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)

Concedo a palavra ao

S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, por cessão do
nobre Senador Jorge Kalume.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se à
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Estâ finda a Hora do Expe-

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, fica adiada a apreciação de todas as matérias constantes da pauta de hoje, uma vez que dependem de votação.
São os seguimes os itens cuja ·votação é adiada
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n<? 186, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fi'? 1.301,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES sob n•s 1.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, Jl"l!la constitucionalidade e juridicidadc; e
- de Municípios, favorável.

2
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n<? 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.304,
óe 1980), que autoriza n Prefeitura Municipal de Jardim Alegre {PR) a elevar
·m Cr$ 5.400.803,20_ (cin~.:-o rriilhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fi'? 188, de 198"0 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento c oito mil trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
-de Constituição ~Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, raVoráVel.
4

O SR. LOMANTO JUN!OR PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE XREV!SÀODO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

•

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação.
O SR. DlRCEU CARDOSO (Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.__Senadores:
Há cinqüenta anos circulava entre Vitória e o Rio de Janeiro, passando
por Cachoeiro do Itapemirlin, o trem noturno da antiga Leopoldina, hoje
Rede Ferroviãría Federal, denominado Cacique, serviiido ao sul capixaba e à
linha entre Cachoeiro e Vitória. Há cerca de três ou quatro anos atrás, Sr.
Presidente, a Rede, a pretexto do mau estado da linha entre Campos e Vitória cancelou o trem Cacique, que só transita entre o Rio de Janeiro e Campos, 'não atendendo mais ao Sul do meu Estado nem a Vitória.
Ora, Sr. Presidente, numa hora em que todos nós estamos lutando e porfiando para que a estrada de ferro se mantenha como um meio de comunicação eficiente,- para atender à circulação dos operários e da população enfim; numa hora dessas em que a estrada de ferro deve ter prioridade acima da
rodovia cancelar e cortar esse trem, a meu ver, parece que é uma falta para
com o p'ovo brasileiro e o povo capixaba, o que aconteceu com a Rede Ferroviária Federal.
Daqui envio, Sr. Presidente, portanto, um apelo ao Presidente da Rede
Ferroviária Federal, Coronel Wcbber, no sentido de restabelecer, de Cárnpos
até_ Cachoeiro do ltapemirim, p_e~~ menos, ou até Vitória, se for possível, o
trem Cacique noturno que fazia o transporte de passageiros entre o Rio e Vitória ou Rio e Cachoeiro do Itapemirim. Estou certo, Sr. Presidente, de que
este apelo pode ser facilmente atendido, porque a desculpa de que a linha não
oferece garantias não é o bastante, porque por ali trafegam trens de carga
com minérios e produtos da Siderúrgica Ferro e Aço de Vitória. Portanto, Sr.
Prestdcntc, este é o apelo que faço ao Coronel Webber, no sentido de querestabeleça a linha do Cacique, passando por Campos e Cachoeiro do Itapemirim, e de Cachoeiro do Itapemirim a Vitória. (Muito bem!)

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n"' 202, de 1980 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.347,
de 198""0), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar cm Cr$ 42.342~300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.348 e 1349, de 1980, das Comissões;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevarem CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqüenta cruzeiros)" o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 206, de 1980 (apresentado peta Comissão de Economia como -conclusão de seu Parecer n9 I .359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cri 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, 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 n9 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinf .1tos e
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noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 274 ç: 275, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;, e
- de Municípios, favorâvel.

8
Votação, em turno único, dó Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicíPios, favorável.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autOriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o mOntante de sua dívida co115olidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
11
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18 de
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.

Agosto de {9_81

16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Sçnado n9 240, de 1980, do 'Senador Ftanco
Montara, que estabelece a participação de representante doS empregados e
empresários na administração da Previdêllcia Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão-de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n•l.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, 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 Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituirão e Justiça, pela inconstitucionalidade.
19
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali- •
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se,
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139 salârio, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituirão e Justiça, pela inconstitucionalidade.

..

20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali-dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 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 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida?e e injuridicidade.
21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-:- de Municípios, favorâvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente).

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Almir Pinto.

•

Concedo a palavra ao nobre

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Paulo Brossard.

•

Concedo a palavra ao nobre

..

O SR. PAULO BROSSARD (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos, do Rio Grande do Sul, a
UNISINOS, embora iniciada em 1958, conta com 23 mil estudan~es.
Transformou-se, em pouco tempo, num importante centro de estudos, tendo
como sede a cidade de São Leopoldo. No dia 11 de julho último, um incêndio
destruiu um dos blocos da Universidade, a sede da Universidade. O prêdio
servira, de 1860 a 1913, ao Colégio Nossa Senhora da Conceição; de 1913 a
1965, ao Seminário Central da Companhia de Jesus e, a partir de 1958, à
UNlSINOS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
•
O Colégio Nossa Senhora da Conceição se tornou fainoso, ao long9 de
sua longa existência, pela alta qualidade do ensino que ministrava aõs Seus
alunos e a formação espiritual e moral que imprimia naqueles que cursavam
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as suas classes. Quem percorreu as memórias de João Neves da Fontoura, hã
de estar lembrado das suas carinhosas lembranças do velho colêgio por ele
cursado, no seu curso de preparatória.
Pois bem, Sr. Presidente, este prédio, o velho prédio tjui serviu para o Colégio Nossa Senhora da Conceicão e que servia de sede da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos, foi totalmente destruido aos primeiros minutos da noite de li
de julho.
No prédio sinistrado, encontravam-se arquivos de pesquisas, laboratórios.
microscópios e aparelhos audiovisuais de rnestimável valor. Foram totalmente
destruídos 5.500m 1 de área cõriiifidda, compreendendo salas de· GUia, laboratórios, museus e respectivos equipamentos.
O fogo destruiu o Laboratório de Histologia; Laboratório de Fisiologia Vegetal; Sala de Manutenção de Microscópios e Lupas; Museu de Zoologia; La• boratório de Bromatologjtl; Laboratório_ de~M[àoscopia_ e Metrologia; Sala de
Topografia e Geodésia; Laboratório de Fotogeologia; Laboratório de Paleontologia; Laboratório de Geofísica; LaboraiOriO "de Sedimentalogia; Laboratório
de Fotografia; Museu de Minerais; Museu de Estruturas Sedimentares e Museu
de Petrologia e Mineralogia.
Havia, nesses laboratórios e gabineteS de pesquisa, aproximadamente 200
microscópios de vários tipos. centenas de aparelhos de alto custo, 15 mil lâminas
para geologia, dezenas de milhares de diapositivos, segmentos de bibliotecas especia/iúi7fils para uso dos professores. Em alguns minutos, tudo isso, na UNISJNOS. a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em alguns minutos, tudo isso foi
destrnído, sobrando apenas as paredes externas do velho colégio dos Jesuítas, à
margem do rio dos Sinos. que serviu de mote a um livro famoso de Viana Moog,
• leopo!dense, por sinal é intitulado Um RIO e Mil Problemas.
Sr. Presidente, este é o fato. Creio que a sua descrição dispensa todo e

qualquer comentário. Recebi um apelo do Reitor da Universidade, Prof. Luiz
Marobim, solicitando auxílio de verbas que eu pudesse destinar à Universidade, urna vez que é resolução daquela entidade de ensino recompor aquilo que
foi destruído.
Evidentemente, Sr. Presidente, eu não tenho meio algum para socorrer a
UNISINOS. Pela distribuição de poderes, se eu dissesse à Universidade que
eu iria apresentar urna emenda ao orçameTitO. concedendo tal ou qual dotação, eu não estaria sendo honesto, porque o parlamentar não tem o poder
de.ernendar o orçamento no sentido de aumentar despesas e, menos ainda, see. quer de alterar aquelas verbas globais que são distribuídas, unilateral, soberana, sobranceira e inapelavelrnente pelo Poder Executivo. O Sr. Saldanha Derzi -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD- Pois não.
O Sr. Saldanha Derzi- Lamentavelmente, estamos ouvindo essa triste
comunicação a esta Casa e à Nação dos destinos da Universidade do Vale do
Rio .dos Sínos. Pela descrição de V. Ex•, ê um monumental acervo científico
que tinha a aparelhagem que tinha, esta pode se comprar, mas aquela outra, o
acervo de muitos e muitos anos de pesquisa, decênios de pesquisa, não há di• nheiro que possa repor e que possa comprar o fruto de estudos, de pesquisas,
de experiências de cientistas que, lá, naquela universidade, patriotas, desconhecidos, humildes, que militam na Universidade de UNISINOS. Realmente,
para a Nação é uma triste comuniCação. E ê um apelo que esta Casa, o Senado Federal deve fazer ao Sr. Ministro da Educação, que vá em socorro da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos;-qüe dê os recursos para que eles possam reconstituir e, daqui decênios, possam ter o acervo que foi destruído em
poucos minutos de incêndio. Nosso pesar profundo pelo acontecimento, nosso pedido ao Presidente da Casa faça um apelo ao Sr. Ministro da Educação
para que vá em socorro urgente, com recursos para que eles possam reconstituir a sua universidade.

•

O SR. PAULO BROSSARD- Agradeço o aparte do eminente representante do Mato Grosso do Sul, que muito valoriza o meu pronu-nciamento
porque, realmente, este não é um assunto que diga respeito ao meti Estado,
em verdade diz respeito à cultura do País, ao preparo científico do nosso País,
tão carecedor deste preparo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu diiía que em alguns minutos foi destruído um século da Históría do Rio "Grande do Sul. O antigo Colêgio dos Jesuítas começou a funcionar ali em 1860, hã mais de um século. Por aquela
casa passaram grandes figuras da vida cívica, da vida leiga e da vida religiosa,
porque ali também foi um seminário.
Tenho em mãos esta reprodução de fotografias do incêndio que mostram
as proporções brutais do acontecimento. Um vasto prêdio vomitando chamas
• pelas suas aberturas.
Este o fato, Sr. Presidente. Dizia eu que, ii1fdizmente, eu não teria condições para ajudar de uma forma eficaz, porque não dispomos desta possibilidade. Mas, eu queria fazer um apdo, um requerimento ao GovernO da Re-

Sábado 22 3803

pública para que volte seus olhos, volte sua atenção para o que sucedeu lá na
Cidade de São Leopoldo, lá na UNISINOS.
Disse rnagriificamente o nobre Senador Saldanha Derzi que com urna
boa quantidade de dinheiro pode-se comprar, agora, 200 microscópios. Custa
muito dinheiro, ê preciso muito dinheiro para comprar, de uma só vez, 200
microscópios. Mas, havendo dinheiro, se compra. Mas há muita coisa que
não se compra e não se resta_ura: aquele vasto acervo cultural de pesquisa, de
investigação, aquela coleção de peças da flora, da geologia rio-grandenses,
aquilo não se restaura nem com dinheiro.
O Sr. Saldanha Derzi- Bibliotecas e livros raríssimos que não se encontram mais hoje.
O SR. PAULO BROSSARD- Mas não é preciso gastar o tempo do Senado para evidenciar a evidência. O que eu queria era, exatarnente, formular
um requerimento ao Governo da República, não apenas ao Ministro da Educação e Cultura, mas ao Chefe do Governo, ao ilustre Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, um requerinie"nto no sentido de destinar uma verba
substancial, em anos sucessivos de seu Governo. Porque eu tambêm compreendo que não possa restaurar de uma vez, tudo isso que demanda muito
dinheiro. Mas que programe, ao longo de seu Governo, verbas significativas
para a restauração daquilo que possa ser restaurado, daquilo que seja suscetível de restauração da jovem Universidade do vale do rio dos Sinos, instalada
no velho Colégio dos Jesuítas, na margem do rio dos Sinos, Colégio de Nossa
Senhora da Conceição.
Estava um pouco constrangido de formular um requerimento dessa natureza, porque andava muito preocupado com a situação geral do País, da
qual a Previdência Soda!? a meu juízo, era um índice muito significativo.
Mas, ontem, depois de ter me ocupado do assunto, ouvi do porta-voz do Governo que a Previdência não tem déficit e não estã em crise. De modo que estou aliviado, agora, para pedir, sem constrangimentos, verbas substanciais do
Governo para o Município.
Diz o nobre Senador Saldanha Derzi que este apelo não é meu, mas ê do
Senado Federal. Creio que, realmente, posso dizer que o ê. De modo que era
o requerimento que, já agora não em meu nome, mas no da Casa, seguramente, formulo ao Chefe do Governo. O nobre Senador Saldanha Derzi sugere
um documento a ser endereçado ao Poder Executivo. Acolho a sua sugestão,
e vamos cuidar disso dentro do programa. Perfeito!
O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite um aparte, nobre Senador?

O SR. PAULO BROSSARD -

Pois não.

O Sr. Dirceu Cardoso- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex', com a

sua comunicação, emocionou o Senado com essa tragêdia imensa que golpeou a cultura nacionaL E, aproveitando a oportunidade, quero dizer a V.
Ex~ que todos nós, aqui, como disse o nobre Senador Saldanha Derzi, estamos de acordo quanto ao apelo às autoridades. E, principalmente, ao Sr. Ministro da Educação, que ê gaúcho também, um homem do Rio Grande do
Sul, que conhece a realidade de São Leopoldo e da sua Universidade do Rio
dos Sinos. Portanto, tudo isto é um elemento a mais para compor este quadro
de tragédia que colheu o Rio Grande do Sul. Mas, devo dizer a V. Ex', o fogo
devorou coteções valiosas, o inuseu, a aparelhagem de física, de ótica, mas
não devorou as tradições daquele colêgio. Conheço aquele colégio, o famoso
Colégio de São Leopoldo, atravês de livros e de grandes vultos que passaram
por lá. Então, fique certo V. Ex•, conte com o apoio integral do Senado. E
esse apelo deve ser feito, tambêrn, primeiro, ao Sr. Ministro da Educação e
depois ao Senhor Presidente da República. Este é o meu parecer.

O SR. PAULO BROSSARD -Sr. Presidente, eujâ estava com a minha
cornunlcação encerrada quando da intervenÇão do nobre Senador Dirceu
Cardoso. Só tenho a agradecer a sua manifestação, a sua so1":iariedade mas,
creio que, por uma questão de hierarquia, devemos começar pdo Presidente
da República, para que este torne a decisão que há de ser cumç;rida pelo Ministro de Estado competente.
Mas, não seja esta a dificuldade, endereçando ao Ministro ou ao Presidente, o importante é que aquela entidade, aquela instituição benemérita venha a rec~ber, dos poderes federais, urna ajuda substancial, tanto mais quanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é sabido que o ensino privado representa
um custo ?astante menor do que o ensino mantido pela União através das
suas- univerSidades.
Neste momento, não tenho aqui um estudo jã apresentado pelas universidades ao Governo federal, mas é de todos conhecido o custo inferior, e bastante inferior, das universidades mantidas por instituições privadas. pelo menos aquelas que são de instituições que se dedicam ao ensino sem carã.ter m_ •
crativo, porque parece que, atê no setor do ensino, o escopo de lucro em determinados setores tornou-se predominante. !' ão me refiro a estas, mas..àque-
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las como a UNISINOS que é iniciativa dos jesuítas, que se caracterizam por
uma preocupação educacional antes que econômica, cultural antes que lucrativa.
De modo que, só isso significaria que a União estaria devolvendo, pagando, a essas entidades os serviços que elas têm prestado à Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Mauro Benevídes.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A imprensa registra, hoje, decisão adotada na esfera governamental, referente ao restabelecimento_ da autonomia polítiCa às Estâncias Hidrominerais e alguns municípios incluídos na área de Segurança Nacional.
O próprio Ministro da Justiça incumbiu-se de anunciar a medida,
enquadrando-a dentre aquelas que se situam na linha da chamada abertura
política.
Se é certo que as estâncias e os outros municípios a serem beneficiados
rejubilaram-se pela deliberação oficial no âmbito das Capitais dos Estados
um sentimento de frustração e de revolta deve ter invadido todos os seus respectivos segmentos sociais.
Não Se justifica, Sr. Presidente, que ltlais de 14 milhões de eleitores permaneçam marginalizados no processo de escolha do Prefeito e Vice-Prefeito
das maiores cidades brasileiras, em razão de uma norma reconhecidamente
discriminatória e odienta, cuja revogação se impõe em nome dos brios demoM
crãticos da nossa gente.
Desde quando cheguei a esta Casa, em 1975, tenho-me empenhado na
defesa da tese autonomista, fazendo-o com o apoio entusiãstico de numerosos colegas e mais de uma centena de Deputados Federais. Jã em duas oportunidades busquei modificar o art. 15, da Lei Maior em vigor, exatamente
para suprimir tão iníquo dispositivo, que representa uma indevida conspurcação ao desejo de participar" da massa de votantes radicada nas Capitais.
Nas sessões legislativas de 1979 e 1980, a maioria, num comportamento
inexplicável, embargou, pela inexistência de quorum, o acolhimento de Proposta de Emenda de que fui o primeiro signatário no Senado.
No corrente ano, encorajei:.. me a uma nova tentativa, estimulado por
sensibilizadoras manifestaÇões de solidariedade, inclusive de vãrios integrantes da bancada situacionista, que subscreveram a Proposta jã entregue à Secretaria Geral da Mesa do Senado. É possível que, nos primeiros dias _de seM
tembro, ocorra a leitura formal do seu texto, perante o Congresso, iniciandose, assim, a tramitdção da matéria coin a posterior constituição de Comissão
Mista e o cumprimento das demais fases previstas no Regimento Comum.
Ao ocupar a tribuna, na tarde de hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
que almejo é transmitir o apelo veemente ao Sr. Ministro da Justiça Deputado Ibrahím Abi-Ackel, no sentido de que seja estendida às Capitais dos Estados a autonomia, jã comprometida pela palavra de S. Ex•, das estâncias hidrominerais e de vários municípios incluídos na ãrea de Segurança Nacional.
Nenhuma justifiCativa plausível poderia ser admitida para que se protelasse a modificação de uma norma constitucional, contra a qual nos temos
posicionado com a maior veemência e com inquestionável obstinação, recebendo, nas tentativas anteriores, significativas demonstrações de apoio, de
ajuda, de incentivo de todas as correntes partidãrias nesta e na outra Casa do
Congresso. -- Em relação às estâncias, Srs. Senadores, entendo que o Governo até poderia dispensar a iniciativa de submeter proposta de emenda constitucional, à
consideração do Congresso; bastaria uma recomendação aos governadores
de Estado, e eles que são meros delegados do Poder Central, disporiam em
torno da matéria através de lei estadual, como o fez, na passada administração, o Governador Sr. Paulo Egydio Martins.
Naturalmente, para se situar bem diante da opinião pública do País, e
mostrar ao eleitorado das estâncias, eleitorado indiscutivelmente reduzido,
diante dos que compõem a massa de votantes das Capitais de Estados, o Governo Federal entendeu por bem encampar esta idéia e propor ao Congresso
Nacional a modificação parcial do art. 15, da Carta Magna em vigor. Seria
ideal e, mais do que ideal, constituiria uma exigência da nova realidade
político-instTfucional que vive o País, que nesta faixa autonomista em que ingressa o Governo Federal também se incluíssem as Capitais dos Estados que,
como disse, têm um eleitorado que ascende à casa de quatorze milhões de
eleitores.

O Sr. Paulo Brossard- Muito beml Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVlDES Paulo Brossard.

Pois não, eminente Líder Senador

O Sr. Paulo Brossard- E o que é mais grave: não foram apenas as Capitais que ficaram privadas de escolher os seus administradores; bastaria a cifraque V. Ex• mencionou para mostrar o que representa só o eleitorado das Capitais, mas também os municípios chamados de Segurança Nacional; no Rio.
Grande do Sul são todos os municípios limítrofes com o Uruguai e a Argentina todos, sem exceção de nenhum, sem falar nos outros como, por exemplo,
Osório, onde a Oposição vencia tradicionalmente. Então, a cidade do município de Osório foi convertida em município de Segurança Nacional, com prefeito nomeado, sob a alegação de que em Osório passava um oleoduto da PETROBRÃS. Agora, o município vizinho de Santo Antonio da Patrulha, onde
a ARENA ganhava a eleição, e onde também passa o mesmo oleoduto, este
município não foi declarado de Segurança Nacional. Como se vê, é um critério superior, isento, internacional, de Segurança N acíonal. Chegamos a esse
ponto! Agora, quando eu me recordo, nobre Senador, que os municípios da
fronteira rio-grandense foram declarados de Segurança Nacional, e por esse
motivo não podem escolher os seus prefeitos, fico realmente indignado, indíg~
nado pela ofensa que isto representa àqueles brasileiros -que moram naqueles
municípios, aqueles, exatamente, o~ brasileiros que estão ali, frente a frente
CQm os estrangeiros, não_ agora; esses doutores da Segurança Nacional, que
andam aí, não tinham nascido e os brasileiros de lá mantinham o Brasil na~
quelas terras. E esses doutores descobriram que, em nome da Segurança, era
preciso privar os brasileiros daquelas regiões de elegerem os seus prefeitos.
Santa Vitória do Palmar, o município mais meridional do Brasil, hoje tem coM
municação direta com Porto Alegre, com Rio de Janeiro, com Brasília; sai-se
de manhã e pode-se chegar a Brasília à noite. Mas, durante mais de um século, Santa Vitória do Palmar se comunicava com o Brasil via Montevidéu, efí- •
cou brasileiro. Agora, em nome da Segurança Nacional não pode eleger o seu
prefeito. Quer dizer, isto é um desaforo, é um desaforo. Santana do LivraM
mente, todo mundo sabe que em entre Santana do Livramento e a cidade
uruguaia de Rivera não existe solução de continuidade. 1?. uma cidade que a
fronteira é marcada pelos marcos, é dividida por uma praça, é dividida por
ruas, é uma cidade só, em verdade, situada em dois países. Pois bem! Santana
do Livramento em nome da Segurança Nacional não pode escolher o seu prefeito. Já não falo na minha cidade, no município de Bagé. Mas, falo nessaS
que me parecem singularmente expressivas no contexto nacional. Quem e que
não sabe que, exatamente, na fronteira é onde é mais vivo o sentimento da micionalidade_. E é mais vivo por quê? Por que ali termina e começa o País. E do _...
outro lado está o país estrangeiro. Por isso, em toda parte do mundo, a liiih-a
de fronteira é uma linha de sensibilidade nacional mais viva. Pois bem! Esses
Srs. que afinal levaram o País a essa situação em que hoje se encontra, de uma
crise global, total, universal, esses Srs. em nome da Segurança Nacionalum conceito que ficou por isso mesmo profundamente desprestigiado - privaram milhõ~s de brasileiro? de escolher um prefeito, como se um prefeito escolhido pelo povo constituísse um atentado à segurança nacional. V. Ex~
pode falar de cadeira sobre esse assunto, porque nesta Casa e no Congi'esso,
tem sido pioneiro da restauração da autonomia política das capitais, precipuamente das capitais.- De modo que, agora, esta notícia segundo a qual o
Governo estaria inclinado a rever este quadro decorrente de uma alucinação, •
que no fundo era medo do povo, esta notícia em boa parte se deve às iniciati_vas parlamentares de V. Ex'; insucedidas, dir-se-ã, relativamente insucedidas,
diria eu, tanto assim que tanto ganhou a idéia, que agora o próprio GoVe-iriO
se vê compelido a reparar, pelo menos em parte, o desatino cometido. Faço
votos que o faça, ql!_e o faça sem demora.

•

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato, nobre Senador Paulo
Brossard, pelo seu aparte, através do qual manifesta a sua e a indignação'do
bravo povo gaúcho, pela inclusão de tantos municípios do Rio Grande do Sul
na área de segurança nacional.
No meu Estado, nobre Senador, são 141 comunas compondo a sua es- •
trulura político-administrativa, e aPenas um deles, a Capital do Estado, a mi·
nha Fortaleza, foi marginalizada dessa importante deliberação, que é a escolha do seu Prefeito e Vice-Prefeito. São hoje, ali, 750 mil eleitores, que aguardam a restituição dessa prerrogativa de escolher, pelo voto direito e secreto,
aquele que deve dirígir os destínos da comunidade fortalezense.
Portanto, ao trazermos o problema à debate na tarde de hoje, voltamos· a
formular um apelo, não apenas ao Ministro da Justiça, mas ao próprio Presidente João Baptista Figueiredo, que jurou transformar este País numa verdadeira democracia, para que não pratique a democracia pela metade. Se ele vai
restabelecer a autonomia das estâncias, se ele vai retirar município-S da área
de segurança nacional, que ele devolva também a autonomia às nossas capitais, essas capitais que possuem um eleitorado que é detentor do mais aprirrio- •
rado nível de politização do País.
Aqui fica, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o apelo que dirijo ao Chefe da
Nação, General João Baptista Figueiredo. (Muito bem! Palmas.}
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Todos os dados examinados ultimamente e encontrados nos balanços e
balancetes da rede bancâria do Pais levam inequivocamente à conclusão de
que estã havendo transferência de renda do lado real da economia (produção)
para o sistema financeifo--:--sua rentabilidade, no primeirO semestre do corrente ano, foi de quatro a vinte vezes maior qUe a rentabilidade auferida no mesmo período do ano passado. Ao contrârio do que propalam os banqueiros,
não foram maus os resultados de 1980, ano em que a taxa de juros esteve limitada pelo Banco Central. O Banco do Brasil teve lucro líquido superior a 49
bilhões de cruzeiros, equivalente a mais de 26% em relação a seu património
• líquido. O Bradesco, mais de 6 bilhões de cruzeiros equivalente a mais de 20%
de seu património líquido. O Itaú, 3,5 bilhões de cruzeiros, mais 22%; o Económico, quase 2 bilhões de cruzeiros, mais ele 26% e o Banco de Londres teve
lucro superior a 60% em relação a seu patrir.1ônio líquido. Os 15 maiores bancos que operam no País tiveram em:-1980, rentabilidade superior a 70 bilhões
de cruzeiros.
O Banco do Estado de Goiãs S.A., empresa bancária de economia mista,
de cujas ações 96% pertencem ao Estado, no entanto, teve, no primeiro semestre do corrente ano, déficit de 451 milhões de cruzeiros.
Como se explicaria semelhante resultado, senão pela forma desonesta
com que os recursos públicos vêm sendo utilizados para privilegiar ilicitamente reduzidos grupos políticos e económicos? Multiplicam-se denúncias de
• parlamentares estaduais dando conta de que tanto o Banco do Estado de
Goiãs quanto a Caixa Econômica de Goiãs- CAJXEGO promovem polpudos empréstimos a juros de 2% ao mês, recursos que, via de regra, são aplicados no próprio banco oficial a juros de 8% ao mês. Tudo para reduzidos grupos de apaniguados do governo ou destinados a promover o aliciamento ilícito de vereadores, prefeítos e até deputados estaduais para as hostes do PDS.
O atual presidente do Banco do Estado de Goiás, Dr. Antônio Barcelos,
justificou o elevado prejuízo da inStitUiÇão por erros cometidos na administração anterior e os reflexos sentirain-se agora. A administraÇão a que se refere o Sr. Antônio Barcelos se deu no GoVerno de Irapuan Costa Júnior, pelo
.,.. atual prefeito nomeado de Goiânia, Indio do Brasil Artiaga. Na ocasião, em
fins de 77, eu mesmo denuncie1TITegularidades no BEG, sem que qualquer
providênCí3. fosse tomada. A impunidade tem levado a uma ciranda de corrupção em que os recursos públicos são manipulados segundo os interesses
escusas de reduzidos grupos que se enriquecem ilicitamente.
O que se pede é a imediata intervenção do Banco Central para sanar as
irregularidades e punir os responsáveis, tudo sob o olho fiscalizador da população. O povo precisa de esclarecimentos sobre toda a apuração que se fizer.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Pedro Simon.

O SR. P-EDRO SIMON (Pronuncia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Lei n9 6.530, de 12 de maio de 1978, e que dá nova regulamentação a
profissão de Corretor de Imóveis, disciplinando o funcionamento de seus órgãos de fiscalização, diz no Art. 14: "Os ntrrmbros do Conselho FederaJ e dos
Conselhos Regionais terão mandato de três anos" e no seu art. II: "Os Conselhos Regionais serão compostos por vinte e sete membros efetivos, eleitos
dois terços por votação secreta em assembléia geral especialmente convocada
para esse fim e um terço integrado por representantes dos Sindicatos de Corretores de Imóveis que funcionarem regularmente n~ jurisdição do Conselho
• Regional."
Parágrafo único: "O disposto neste artigo somente será observado nas
eleiç_ões para constituição dos Conselhos Regionais após o término dos mandatos vigentes na data desta lei."
Sr. Presidente, Srs. Senadores. ~ baseado neste dispositivo legal, que o
Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul está
protestando contra a decisão do Conselho Federal de Corretores de Imóveis
que pon. livre e espontânea vontade prorrogou o seu próprio mandato até 2 de
agosto de 1982, sem ne~'hum fundamento legal, expresso na lei. Ao contrário,
o ar_t. 14 é bem claro e o dispositivo legal cítado é o art. 16, item XVII, que
diz:_ ·~baixar resoluções e deliberar sobre os casos omissos:"
Não existe omissão no texto legal. Ele é claro, é cristalino, é insofismá-

•

ve!.

Parece-me, Sr. Presidente, que alguns dirigentes de Entidades representativas ainda não perderam o vício adquirido durante 17 (dezessete)·anos de
arbítrio c casuismos, e que o- mau -exemplo de prorrogações anti-democrãticas,
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e demonstrativas de má administração, pois quem é verdadeiramente Líder
não teme eleições, tomou corpo e adeptos neste País.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, formulando votos para que o mau
exemplo não prolifere e que as malfadadas prorrogações ilegais não se tornem uma constante no País, peço inserir no meu pronunciamento os documentos em anexo.
Era o que eu tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON,
EM SEU DISCURSO:

RESOLUÇÃO-COFECI N• 0130/81
FLm data única para eleições e posse nos ConSelhos Federal e R e-gionais.

O Conselho Fed-e-ral de Corretores de Imóveis, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos artigos 5• e 16, item XVII, da Lei n' 6.530/78;
Considerando que a disparidade de términos de mandatos existente entre
os Conselhos Regionais vem acarretando uma série de problemas e torna imP~!f~~t~_~epresentação e participação dos profissionais da fntermediação
imobiliãria no- seu óigão de cúpula;
Considerando que é inadiável a necessidade de se efetivar a coincidência
dos mandatos de todos os Conselhos Regionais;
Considerando a deliberação unânime adotada na Reunião Plenária realizada em 9~7-81, na cidade do Recife;
Resolve:
I) Fixar o dia dois de agosto de 1982 para o início da realização de
eleições em todos os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, devendo
a posse dos eleitos e suas respectivas Diretorias ocorrer no dia 31 do mesmo
mês, com mandato de três anos.
2) Para manter-se a coincidência de mandatos, o Conselho Regional de
Corretores de Imóveis- l' Região, onde ainda não houve eleições por se encontrar sob Intervenção, terã seu Conselho, Oiretoria e Representantes no
Conselho Federal, ainda a serem eleitos, com mandatos até o dia 31 do mês
de agosto de 1985.
3) Na hipótese de criarem-se novos Conselhos Regionais, em quãlquer
época, terão eles Diretoria Provisória até o término dos mandatos dos demais
Regionais, realizando nas datas ora fixadas suas eleições e posse de seus
Membros, Diretores e Representantes junto ao Conselho Federal.
4) Os novos R~presentantesjunto ao Conselho Federal tomarão posse e
elegerão a nova Diretoria do Órgão, em sessão plenária no dia 29 de setembro
de 1982, devendo os Membros da atual Diretoria manterem-se nos seus cargos até aquela data.
5) O processo eleitoral a ser observado nas eleições dos Conselhos Federal e Regionais será objeto de nova Resolução do Conselho Federal.
6) Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF., 14 de julho de 1981.- Aref Assreuy, Presidente- Ezequias Negromonte, }9 Diretor-Secretãrio.

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MANIFESTO DE PORTO ALEGRE

O Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul
resolveu em boa hora convocar Assembléia Geral Extraordinâria para, nesta
data, conclamar toda a classe dos corretores de imóveis do Brasil a
posicionar-se contra as aberrações que o Conselho Federal, hoje entidade
máxima, vem praticando, inclusive tomando deliberações, a nível nacional,
que ferem frontalmente princípios básicos de direito, ou seja, por resoluções,
meros atos administrativos, modificando textos de lei federal, no caso nossa
Lei n' 6.530, de 12-5-78.
E hora do basta!
Já chega de tanta ilegalidade!
Assim, nós do Rio Grande do Sul, com o apoio manifesto dos Sindicatos
dos Estados de Minas Gerais e da Bahia, hoje presentes a este ato e com suas
assinaturas apostas ao final mas, sabedores que, muitos outros Estados jã nos
acompanham nesta nova marcha, embora ainda veladamente, vimos a presença das autoridades, povo e colegas de todo o País para declarar o que segue:
1 - Manifestar seu total repúdio à Resolução n9 130/81 do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis, datada de 14-7-81, a qual estabelece, em resumo, que todos os mandatos de Conselhos Regionais e do Federal ficam
prorrqgados até meados do ano próximo quando, na verdade deveriam ser
concluídos em novembro deste.
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Z- Note-se a falta de fundam<[~.to jurídico e legal da mesma Resolução,
eis que, a. pretexto de uma mal explicada coidcidência de mandatos, usurpando as prerrokativas do Congresso Nacional, a quem compete legislar, segundo a Constituição Federal, o Conselho Federaf; pela unanimidade de seus integrantes presentes em reunião plenária na Cfdade do Recife, resOlveu prorrogar os mandatos dos conselheiros regionais e, por via de conseqUência, os
mandatos dos próprios conselheiros federais e da atual diretoria da autar~uia. A ilegalidade é evidente. A Lei n' 6.530, de 12 de maia de 1978, que disciplina o funciorian-iento dOs- órgãos de fiscalizacão dos corretores imobiliários
brasileiros, é taxativa no estipular o prazo improrrogável de três pnos para o
exercício de tais cargos eletivos, tanto na órbita federal como regional (art. 14).
Nenhum dia a mais ou a menos: a imperativa determinação legal não deixa
margem a qualquer dúvida, desautorizando qualquer tergiversação. Não é só.
Elevado à garantia constituCional, Vigora entre nós o princípio da legalidade.
Qualquer norma jurídica que estatua um fazer ou um abster-se hã de ~er regra
de lei, com as formalidades que a Constituição exige.
Mas, stlbre ser ilegal e inconstitucional, a manobra casuística é profundamente antidemocrãtica, negando aos corretors do Brasil o direito fundamental de escolherem, livremente e dentro das condições previamente estabelecidas em lei, os seus representantes. Aliãs, nada mais antiético do que les:islar em causa própria, mormente se nem a prerrogativa de legislar se possuf. O
cami'rlho que aponta a evolução do homem é sempre na direção da liberdade,
respeitados os direitos da maioria e os postulados da democracia concreta e
não fdrmal. A Resolução n" 130 fere a consciência jurídica da Nação, numa época em que esta tenta se desvencilhar das camisas-de-força, e atenta contra a
dignidade dos corretores brasileiros.
3 -Os signatários que representam significativa parcela dos corretores
brasileiros, repudiando o ato ilegal, ínc0nstituciona1, antidemocrático e antiético, anunciam a sua firme disposição de combatê-lo, tanto no plano jurídico
como no politico, certos, assim, de que não desr erecerão as melhores tradições brasileiras.
4 - Confiam que serão adotadas as medidas cabíveis, Com a conseqUente aplicação das penalidades administratíVas previstas em lei aos responsáveis
pela edição do ato inconstitucional e ilegal praticado.
5 - A preservação da Lei, especialmente da Lei n~' 6.530, é tarefa que se
impõe a todos os corretores do Brasil.
Porto Alegre, 31 de julho de 1981. (Seguem-se assinaturas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Nada mais havendo que tra... tar, vou encerrar a sessão, designando para a da próxima segunda-feira, dia
24, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n~' 186; de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.301,
de 1980), que autoriza a PrefeituTifMunicipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mi\, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES: sob n's 1.302 e 1.303,. de 1980, das Comissões:
- de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
2

Votação, em turno único do Projeto de Resolução 11~' 187, de 1980 (apresentado pela Comitsão de Economia como conclusão de'seu Parecer n~' 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

3
Votação, em turno único, do ProjetO: de Resolução n~'l88, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.307,
de 1980),- que ãutOiiza a Prefeitura Municipal de yaranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9. 108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
- de /vlunicfpios, favorável.
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4
Votação,~m turno único do Projeto d•4;i<esolução n' 202, de 1980 (apre-

sentado pela Comissão de Economia como donclusão de seu Parecer n'? 1.347,
de t980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elev~r em Cr$ 42.342.300_,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~s 1.348 e 1349, de 1980, das Comissões:
- de Con$lituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
5
Votação, em turno úniéo, do Projeto de Resolução n'? 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cínqtie~ta cruzeiros) O-montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

•

6
Votaçij.o, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 206, de 1980 (apresentado peia Comissão de Economia como conclusão de seu :Parecer n~' 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevarem Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, so~ n•s 1.360 e 1.361, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

•

7
Votação, em turno lidico, do Projeto de Resolução n• 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro mUliões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatrO cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 274 e 275, de 1981, das Comisoões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- Je Municípios, favorável.

...

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 279,
de 1981), que autoriza--a-Prefeitu.ra Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois rqilhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montant~ de sua dívida consol!dada
interna, tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

•

9
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n~' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d~ seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois quzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten~Q
PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissão:
- de, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

•

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1~ de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cri
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqiienta e seis mil, seteçen_.
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten,do
PARECERES, sob n's 16 e 17, de t98l. das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridic;idáde; e
- de Municípios, favorável.
11
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n~' 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 18 de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a

•
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elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oitO mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
14

•

Votação, em turno único, do Requeriinento n'? 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto .de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
17
.._...

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
apçsentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n•L006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.

18

•

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

19
Votação, em primeiro turno (apreóiáção preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, queTsenta do imposto de
renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiç-a, pela inconstitucionalidade.

•

w
Votação~

em primeiro turno (3.precElção preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-
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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• !.009, de 1980, da Comissão
-de ConstituiçãO e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
21

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'?
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Andrê (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida cJnsolidada tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOMANTO JÚNIOR NA SESSÃO DE 18-5-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO PORTERIORMENTE.
O SR. LO MANTO JUNIOR (PDS- BA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Completa mais um ano de existência, num leito de dor, recolhido a um
hospital, após brutal atentado, o Santo Padre.
No mundo inteiro multidões têm se voltado para Deus. Não somente
aqueles que professam a religião católica, mas toda a humanidade, todo
aquele ser dotado de formação espiritual, repito, ora, reza, suplica pelo restabelecimento de Sua Santidade o Papa João Paulo II.
Nós, semana passada- quando me refiro a nós, caracterizo a manifestação do Senado brasileiro- repudiamos um atentado tão ignominioso, diri~
gido, extamente à figura de um santo.
Se analisarmos a vida e, sobretudo o apostolado de João Paulo II, vamos
encontrar na sua inteireza a figura do Santo, a aura que caracteriza a santidade de uma vida inteira, Srs. Senadores, consagrada a Deus e devotada aos homens.
Filho de uma família humilde, de uma família extremamente pobre, teve
uma infância difícil, caracterizada por toda a sorte de agruras, embora, sem
dúvida alguma, aquilo fosse a formação, fosse o componente de que carecia a
sua infância para consirUJr a sua figura de santo.
Vivendo numa nação cujo regime repudiava a sua própria Igreja e negava o seu próprio Deus, conseguiu manter viva a sua fé, enfrentando todos os
óbices que poderiam oferecer ao seu apostolado; conseguiu pregar a fé na Polônia dominada por um regime inteiramente materialista, por um regime que
considera que a religião é o ópio do povo, por um regime que nega a Deus e
que transforma o homem em peça de uma máquina, ao invés de considerá-lo
a sua imagem e semelhança.

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Lomanto Junior?
O SR. LO MANTO JúNIOR (PDS - BA) - Com muita honra.
O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Lomanto Júnior, estava eu inscrito no período de breves comunicações que antecede à
Ordem do Dia para igualmente me reportar a este evento, objeto do seu pro~
nunciamento: o transcurso do sexagésimo primeiro aniversário de João Paulo
II, no momento em que o mundo inteiro reza pela sua recuperação. E nesse
pronunciamento que talvez ainda venha a fazer, pretendo transcrever, para
que conste dos Anais desta Casa, aquela singelíssima mas tocante mensagem
de Sua Santidade, transmitida através dos veículos de comunicação, no dia de
ontem. Desde já, quero me solidarizar com V. Ex•, nesta homenagem que
presta ao Sumo Pontífice.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- (PDS- BA)- Senador Mauro Benevides, desejo que as palavras que pronuncio, neste instante, nem de leve. impeçam o seu comparecimento à tribuna, V. Ex• que é, sem dúvida alguma, um
homem de fé, um homem de convicção religiosa proclamada. Não quero que
estas minhas toscas palavras, no registro do aniversârio de Sua Santidade,
possam impedir o seu pronunciamento, que todos nós esperamos ouvir com a
maior atenção, porque sabemos que a Casa será brindada com uma magnífica peça oratória.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse homem prosseguiu na sua caminhada de pregpeiro da fé, espargindo dentro do seu País, nas condições as

3308 "Sábado 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll)

mais adversas, o Evangelho de Cristo. E graças a ele, a homens como ele e a
outro que também estã no leito de dor, o Cardeal Wyszynski, que resistiram
tenazmente, que resistiram heroicamente, mantendo o polonês naquele mes~
, mo estado de espírito, de um povo que acredita que a fé remove montanhas.
Ninguém conseguiu, nem mesmo a força de uma ditadura, nem mesmo o
materialismo impiedoso do regime comunista, impedir que esses dois homens
de Deus espargissem sobre o seu povo o sentimento de te e transmitissem a
cada cidadão polonês, ou melhor, vestissem cada cidadão polonês da couraça
da resistênCia, pira -coiitinuar esCutando e acreditando no Evangelho de Cristo,

Esse homem é um predestinado. A ele não estava reservado apenas pregar o Evangelho nos limites da fronteira da sua terra natal. O mundo o cha·
maria posteriormente. E o mundo o chamou para dirigir os destinos da sua
Igreja, para continuar a missão de Pedro, para ser o representante de Cristo
na Terra.
E Ele se tornou o peregrino da paz. Depois de ser o pregoeiro da fê, dentro do seu país, ele tornou-se o peregrino da paz, percorrendo os mais distantes rincões deste Universo, levando a sua palavra de amor, procurando semear aquela semente, Srs. Senadores, que escasseia, a cada dia que passa, no
coração do homem; e a humanidade, efetivamente, jã não ama tanto, porque
a semente do amor, que é aquela que aprox.ima o homem de Deus, está escasseando no coração da humanidade.
E era preciso que o semeador, era preciso que o proclamador do Evangelho de Cristo, era preCiso que o sucessor de Pedro saísse percorrendo os caminhos do mundo e levasse a sua mensagem de paz, e levasse a sua mensagem de
fé, e levasse a sua mensagem de amor. Todos nós escutamos, aqui no Brasil
aindam ressoam em nossos ouvidos, lembramos com emoção as suas palavras, verdadeiro relicário de amor e de bondade.
Ontem, quando ele, pessoalmente, deveria estar na Praça de São Pedro,
para transmitir àquela multidão a sua mensagem, se encontrava retido no leito de dor de um hospital. Vítima de quê? Daquilo que ele pregou? Nãol Vítima de quê? Daquilo contra o que ele se insurgiul Sim, vítima da violência de
estar procurando plantar a semente do amor no coração da humanidade. A
humanidade ama cada vez menos. E a violência vem substituindo esse sentimento de amor, cada dia brutaliz_ando, cada vez mais, o próprio homem.
Não quero mais, Sr. Presidente, não desejo mesmo utilizar o tempo disponível, porque outras palavras deverão ser escutadas. Em nome do meu Partido, e eu sei que interpreto aqui o pensamento e o sentimento de todo o povo
brasileiro; extrapolo as fronteiras do meu Estado para falar em nome do meu
País, que chora, que reza, que suplica o restabelecimento do Santo Padre. E
que as min~as palavras agora pronunciadas no Senado registrando natalício
de João de Deus e dirigidas aos homens desta Casa, que as minhas palavras se
transformem em prece e que à ffiihha alma se ajoelhe, e que, de alma genuflexa, eu me volte para Deus? jã riãO falando mais aos homens, no recinto desta
Casa, que minha palavra possa chegar como uma oração e como uma súplica,
como uma prece ao Todo-Poderoso, para que restabeleça a saúde do mensageiro da paz, do pregoeiro da fé, do peregrino da bondade e do amor. (Muito
bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L!NS NA
SESSÃO DE 19-8-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSE LINS - (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho, neste momento, a honra de saudar a comitiva de S. Ex• o Sr.
Chyozo Akyama, Vice-Presidente da Câmara de Conselheiros do Japão.
Fazem parte dessa comitiva a Sr• Chizuko Akiyama, o Sr. Conselheiro
Matazo Kaijiki, a Sr• Michiyo Kaijiki, o Sr. Conselheiro Keizo Takanashi, a
Sr• Yasuko Takanashi, o Sr. Conselheiro Hiroschi Tsuruoka, Conselheira Sr•
Sadako Ogasawara, o Sr. Hisashi Kono, Chefe da Divisão II do Departamen~
lo de Legislação da Câmara dos Conselheiros e o Sr. Masashi Kikuchi, Secretário do Vice-Presidente.
Sr. Presidente, um pequeno País, mas um povo extraordinário; do outro
lado do mundo, não há para nós um ponto mais distante no planeta. Não hâ
para nós gente mais próXima pelo Coração.
Eles são muitos, eles emigram, surgem como o homem universal e em todas as latitudes; vivem entre nós, do Parã ao Rio Grande do Sul. Fazem parte, jâ, da paisagem humana brasileira, paisagem rica e polimorfa, feita de um
amâlgama vivo de cores, de raças e de sentimentos. Eles cantam, Sr. Presidente, nos seus lares, as mesmas cantigas que nós cantamos, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo patriotismo que nos inflamam.
São eles, hoje, milhares de brasileiros em todos os recantos de nossa Pãtria. Nós os temos, como nossos, como os portugueses que conosco vivem,
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como os negros cujo sangue se mistura no nosso sangue, ou como os índios
que jã encontramos na Terra de Santa Cruz.
Sr. Presidente~ a nação japonesa navega numa ilha, lançada no Pacífico.
Dizem que, quando a primavera chega, ela se enfeita, toda, com flores de cerejeiras. Ninguém, porém, subestima a sua força. Hâ miStérios cm sua natureza, Sr. Presidente, porque as flores das cerejeiras não balançam só com o~
ventos que sopram, às vezes, enregelados, mas balançam, também, com os
tremores da terra, mais insegura do que a vontade de seus homens.
O Japão é terra de tradições. Hâ m.ilênios sua história se cose com a seda
reluzente dos fios do passado, que se estendem para o presente e que se fortalecem para construir o futuro. Ern sua história a realidade se mistura com os
mitos ou com as delicadas fantasias que se fundem com lend~s extraordi~
nãrias.
Deus fez o Japão e perdeu a receita. O Japão é único no mundo. Não hâ
outro povo com essa mesma fantástica capacidade de ligar-se, indissoluvelmente, a seu passado profundo e longínqUo, mas cuja inteligência se volte e se
lance tão avidamente para o futuro.
Sua mente é como um farol dentro da noite, perfurando as trevas. Por
isso eles estão à frente das conquistas universais da ciência.
Nesse ponto o Japão dá exemplo ao mundo. Seu lema é o primado da inteligência. Seu lema é criar, aperfeiçoar, difundir. O mundo avança, o Japão
não fica para trãs.
Em menos de 20 anos, Sr. Presidente, pelo primado das descobertas
científicas e pelas inovações, o Japão tornou-se o primeiro em construção naval, no fabrico de equipamentos óticos, na construção de veículos, em relógios e cronômetros, em televisão, nos moldes da tecnologia mais avançada,
em magnetoscópios, na automobilística de todos os tipos, em siderurgia, em
petroquímica e, por fim, na maior das conquistas humanas: a eletrônica. No
mundo todo soam, com a mesma familiaridade, os nomes de suas grandes
realizações empresariais: Nikon, Kanno, Honda, Seiko, Mitsubish, Sony,
Toyota, Hitachi, Matsushita, Toshiba, Fujitsu, e tantas outras.
O petróleo, Sr. Presidente, deixou de ser barato. Eles porém buscaram
uma nova substância para alimentar o progresso e nisso deram exemplo ao
mundo inteiro: para eles a matéria-prima que substitui o petróleo não é o carvão, não é o gâs natural e nem é o âlcool. g o pensamento e a imaginação, é a
inteligência, é a informática. Senhores! Aquele que reconhece o primado da
inteligência ou o primado do ser humano é o parceito ideal, para todos, e é,
portanto, o parceiro ideal para o Brasil. ~o parceiro ideal para nós que reconhecemos a supremacia do espírito e da mente que Deus nos deu. O pequeno
país dâ esse exemplo. Disse, um dia, um dos seus grandes Lideres empresâriais:

•

•

"Não temos recursos naturais nem poderio militar. Temos um
único recurso: a Capacidade de invenção dos nossos cérebros, que é
ilimitada. Cumpre, então, utilizã-la."
Essa capacidade mental ter-se-ã tornado, dentro de pouco tempo, pela
própria natureza das coisas, o bem mais precioso e fecundo da humanidade.
Então, o homem estará livre de toda carência de energia, porque a inteligên~
cia tudo suprirã. Porque a imaginação encontrará, sempre, forças novas para
construir o progresso e o bem-estar do ser humano.
Sr. Presidente, ao saudar a ilustre comitiva que nos visita, peço a V. Ex•
licença para abrir as portãs de um salão que simbolize a amizade e para colo~
car nele uma mesa: de um lado o Japão, de outro o Brasil. Unidos, com a boa
vontade_ que Deus nos deu - quem sabe poderemos ajudar, juntos, a nós
mesmos e a toda a humanidade.
O símbolo da fidelidade no Japão, segundo me disseram, são duas bor~
boletas. Duas borboletas que andam sempre juntas, um par de borboletas.
Elas podem voar sobre todas as flores. Assim tambêm, um par de inteligências poderã voar por todos os países fecundando, no mundo inteiro, a esp~
rança humana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é cumpri~
mentado.)

•

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA_
SESSÃO DE 20-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSI!: LINS (Como Lrder, pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente não tive a
oportunidade de ouvir todo o discurso do eminente Senador Paulo Brossard.
Entretanto, julgo-me em condições de trazer à Casa, pelo menos, certos escla~
recimentos, além de alguns comentários às colocações feitas pelo nobre Sena~
dor.
Inicio, Sr. Presidente, Srs._ Senadores, observando que, quando o_ Minis~
tro Jair Soares fez referência, na Escola Superior de Guerra, à situação da

•
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Previdência Social, não se referiu a qualquer época especifica, nein fez
menção a algum período da vida da instituição, tendo se limitado a dizer que
a Previdência é uma ilha cercada de corrupções. Não usou certamente a palavra "hoje", mas a palavra ..é" S. Ex• o nobre Senador Paulo Brossard referiuse a 58 anos de corrupções ...
O Sr. Paulo Brossard- De erros. QLiem disse foi o Ministro, não fui eu
não.
OSR. JOSE LINS- Exatamente, V. Ex• aludiu a 58 anos de erros. Essa
observação, nobre Senador Paulo Brossard, é realmente importante para nós.
Gostaríamos de lembrar que pela Previdência têm passado espíritos os mais
devotados à Adminístração Pública do País, contra os quais seriiam inaceitáveis acusaç-ões de corrupção. Aliás, S. Ex• o Ministro da Previdência Social
não fez qualquer referênsj.a à administração da instituição. Nos anos de 67,
68 e 69, lembro-me, por ãli passou o nobre Presidente desta Casa, o eminente
Senador_ Jarbas Passarinho, cujo trabalho à frente do então Ministério do
Trabalho foi por todos os modos elogiável. S. Ex• foi responsável pela unificação da Previdência. Houve resistências, sobretudo na área dos bancários,
mas a unificação foi feita.
_
O balanço do IAPM, que hã 5 anos não era realizado, daí por diante foi,
sístematicamente, conduzido dentro das_ norma_s da contabilidade pública.
S. Ex•, no que toca à Previdência, reorganizou o sistema de pessoal, tendo admitido os interinos, Que àquela época eram muitos. E, se não me engano, S. Ex• manteve a reserva técnica de 75% dos benefícios, o que hã muito
tempo não vinha sendo feito.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acusações desse tipo certamente não atinM
gem aqueles que, pelo seu devotamento, pelo seu amor à causa pública, pelo
seu trabalho profícuo, vêm procurando- corrigir defeitos e dificuldades históricas, como é o caso do eminente Ministro Jair Soares, cujo esforço para
melhorar as condições da Previdência desejo sa_lientar neste momento.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR.. JOSÊ LINS- Com õ-niúói' prazer, Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Eu não queria apartear V. Ext- porque era do
meu propósito, e ainda o é, fazer um pronunciamento nesta Casa, não digo
respondendo ao eminente Senador Paulo Brossard, que não concedeu apartes, e quero deixar bem claro aqui, pela exigtiidade de tempo, ele não negou,
ele é um homem profundamente educado, um cavalheiro, e eu jamais lhe faria
esta injustiça. Mas foi bom que V. Ex• respondesse hoje, e de imediato, sobretudo não para defender, não para ressalvar a figura do Presidente do Senado,
nosso querido companheiro, o eminente Senador Jarbas Passarinho, que
exerceu no Governo Médici, por algum tempo, o Ministério do Trabalho e
Previdência Social. Mas, foi bom que V. Ext- trouxesse à baila este problema e
desse destaque à magnífica, admirãvel atuação do Ministro do Trabalho e da
Previdência Social de então, Jarbas Passarinho, que se houve à frente daquela
Pasta com honradez, com dignidade. Foi, sem dúvida alguma, um instrumento de paz entre as famílias dos trabalhadores. Lembramo-nos daqueles dias
tumultuados de São Paulo e de vârios Estados da Federação, e ali esteve o
Ministro do Trabalho a dialogar, com os trabalhadores, a dirimir as dúvidas,
atendendo sempre a parte mais fraca, a força, infelizmente mais fraca, que é a
força do trabalho. Era um Ministro de um Governo que ainda hoje insiste em
dizer que era um Governo forte. Pois bem, nunca houve tanto diálogo, nunca
houve tanto entendimento, nunca um Ministro participou de tantos problemas diretamente, quer com os empregadores, quer com os empregados, quanto o Ministro Jarbas Passarinho. A atenção que S. Ex• deu ao setor da Previdência Social que tem erros acumulados. Quem de nós pode realmente dizer
que não tem erros acumulados e, sobretudo, o peso que S. Ex• recebeu, nesses
últimos tempos, sem a estrutura necessária para suportar o atenclimento quase que total da população brasileira? V_. EJC.! vai situando o problema com
muita segurança, com muito bom senso. Apenas o aparte para evidenciar,
para registrar a nossa admiração, não porque S. Ex• preside o Senado, mas,
sobretudo, porque foi um grande Ministro do Trabalho e Previdência Social.
O SR. JOSE LINS- Nobre Senador Lomanto Júnior, agradeço o aparte de V. Ex•
Quero acreditar que não houve intenção de ninguém, não houve intenção do eminente Senador Paulo Brossard de envolver pessoas que estão
acima de qualquer deslize das nossas palavras.

O Sr. Lomanto Júnior- Deixei bem claro isto!
O Sr. Paulo Brossard - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSE UNS- Com o maior prazer, nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard- Vou entrar neste debate com embargos declaratórios. Não se trata de intenção, nem de subintenção. Apelo para as minhas
palavras, para o que eu disse. E felizmente elas foram escritas, e foram entreques à Taquigrafia, e estão em poder da imprensa. Nem direta nem indireta-
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mente, nem mediatã nem imediatamente pode ser tirada a ilação que foi tirada, e não parecer que o nobre Senador Jarbas Passarinho, outrora Ministro
do Trabalho e Previdência Social, hoje Presidente desta Casa, tenha sido envolvido no meu discurso. Basta ·que ele tivesse sido ouvido, basta que elevenha a ser lido, para que se verifique a absoluta impessoalidade do meu pronunciamento e dos comentários em torno de declarações feitas pelo Ministro
do Trabalho. Conheço bastante, aliâs, as regras parlamentares para não
dirigir-me em conceitos menos elogiosos, para não dizer muito ofensivos, ao
Presidente do Senado.
O SR. JOSE. LINS - V. Ex• tem razão. Fiz a ressalva, nobre Senador
Paulo Brossard, não porque tenha sentido nas suas palavras qualquer intenção àe ferir a um homem eminente e probo que todos conhecemos. Um
amigo, um colega, pela generalidade com que foram expostos antigos erros
ou corrupções. Por isso quis, por mim mesmo, fazer a ressalva a tantos ho~
mens de bem que por ali passaram, citando um dos exemplos que julgo maiores. Apenas isso.

O Sr. Paulo Brossard- V. Ext- me permite um aparte?
O SR. JOSE LINS - Com o maior prazer.
O Sr. Paulo Brossard- Apenas para dizer que o conceito, que o juízo
não é meu, é do ilustre titular da Previdência Social que asseverou que, em
matéria de previdência, foram 58 anos de erros. Por isto eu disse que desde
Lindolfo Collor- e corrigi- desde antes de Lindolfo Collor. Os erros, os 58
anos de erros foram atribuídos não por mim, mas pelo eminente titular da
Pasta da Previdência, em exposição feita perante a Escola Superior de Guerra.
O SR. JOSÊ LINS- Pois é para que esses erros não sejam repetidos que
fizemos a observação, nela não vai nenhuma intenção de ferir a quem quer
que seja.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu objetivo nesta tarde é mais o
de trazer informações sobre o problema da Previdência Social, para encaminhar o debate do assunto, do que propriamente rebater o discurso do nobre
Senador Paulo Brossard, que certamente merece uma análise mais profunda.
O SINPAS, hoje, subentendendo todo o programa de previdência e de
assistência, tem ao seu encargo, tanto os benefícios sociais propriamente ditos, abrangendo as aposentadorias, as pensões, os salãrios .. fainília, os auxílios
médicos, os auxílios-maternidade, etc., como a assistência médica, que compreende a hospitalar, a odontológica, a ambulatorial e a farmacêutica, e como, finalmente, a assistência social oferecida, principalmente, através da
LBA, da FUNABEM e de outros órgãos.
Compõem o SINPAS órgãos os mais diversos, como o lAPAS, que arrecada; o INPS que trata dos benefícios sociais; o INAMPS, que oferece assistência médica; o DATAPREV, para serviços; a CEME, para fabricação edistribuição de medicamentos; a Federal de Seguros; aLBA, par assistência aos
carentes; e, finalmente, a FUNABEM, para assistência ao menor.
O Sistema Previdênciário brasileiro coino um todo age diretamente através de organizações próprias, médicas, paramédicas e hospitalares, mas opera~ sobretudo, através de hospitais privados, através de médicos, laboratórios
e instHufós ·credenciados, e ainda através de sindicatos, da LBA, da FUNABEM e de outras instituições.
Os recursos do sistema provêm do Governo da União, que se encarrega
pura e exclusivamente do custeio da organizaç-ão e das contribuições dos empregadores e empregados. Os empregadores urbanos cooperam com 8% sobre
a folha de salário, mais 5,5% a títulos diversos, sobre a mesma base, mais
2,4% para a Previdência e Assistência Social aos Empregados Rurais.
Ao todo, o setor empresarial urbano coopera com 15,9% sobre a folha
salarial por ele paga. Os produtores rurais cooperam com 2,5% sobre o valor
bruto comercializado. E os empregados? Os empregados urbanos cooperam
com 8% sobre o seu salário, fixado, porém, um limite máximo da base, em
cerca de 16 salários mínimos. O empregados rurais não cooperam, todavia,
com nenhum percentual do seu salário. Eis uma particularidade. Os empregados rurais cooperam com zero sobre o seu próprio salário.

O Sr. Lázaro Barboza O SR. JOSÉ LINS -

Permite V. Ext- uma rápida intervenção?

Com o maior prazer, eminente Senador.

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador José Lins, é verdade
que o empregado rural não contribui para a Previdência. Entretanto, a taxa
com que o empregador rural, o produtor, contribui para a Previdência, e
como bem acentuou V. Ex•, sobre do faturamento bruto, em verdade, corresponde, eu diria que até mais do que a parte paga pelo empresário citadino,
porque acaba representando cerca de 25%. Isto é pago sobre tudo aquilo que
o produtor rural comercializa: o arroz, o _feijão, o gado, o leite e assim por
diante. Nobre Senador José Uns, de qualquer forma creio que V. Ext- não
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consegue desmentir uma realidade. que a soma de erros, acumulada ao longo
desse terilpo todo da existência do Sistema Previdenciário, não foi, até agora,
contida.
Creio que somente o fato de no Estado do Rio Grande do Sul, segundo
noticiou a imprensa, há poucos dias, ter a Previdência Social aumentado em
100% o 'número dos funcionários na sua folha de pagamentos, está a evidenciar que os erron:nntinuam, porque, ao que me consta, a Previdência não aumentou em 100% a sua assistência no Rio Grande do Sul.
O SR. JOSE UNS- Nobre Senador Lázaro Barboza, gostaria de analisar o aparte de V. Ex• por partes. Os 2,5% sobre o valor da produção agrícola,
comercializada, evidentemente não pode representar 25% sobre a mão-deobra porque para isto seria necessário que a participação do salário no valor
da produção fosse apenas de I 0%. Seria uma injustiça adrilitirmos que a mãode-obra coopera apenas com 10% do valor de produção rural. Mas acredito,
nobre Senador, que estes 2.5% correspondem, mais ou menos, a 8% da folha
de salário, o que representaria cerca de metade da contribuição da empresa
urbana. Mas essa é uma afirmação que depende de maior análise.
V. Ex• ainda diz que a folha de pagamento da Previdência, no Rio Grande do Sul...
O Sr. Lázaro Barboza- Nos encargos de pessoal!
O SR. JOSE UNS ... que os encargos com o pessoal subiram 100%. Não
acho difícil, nobre Senador, porque houve forte aumento dos salários do ano
passado para cá. Evidementemente, não foi de I00% - em algumas áreas,
como por exemplo, no serviço público - mas, em compensação, na área dos
serviços médicos, eu acredito que o aumento foi maior que 100%, pelo menos,
de dois a três meses para cá.
O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senador José Lins, creio que V. Ex• não
entendeu bem a natureza do meu aparte ...
O SR. JOSE UNS - Ou V. Ex• não se explicou bem.
O Sr. Lázaro Barboza- Talvez eu não me tenha feito entender perfeitamente. O que eu quis dizer é que a imprensa vem noticiando que o -número de
empregados da Previdência, assalariados da Pfevidência, ,o Rio Grande do
Sul, aumentou de três mil e poucos funcionários para cerca de sete mil.
O SR. JOSE LINS - Bem, isso é completamente diferente. V. Ex• nã~""
disse, há pouco, a mesma coisa. Eu, infelizmente, não tenho dados para confirmar ou infirmar o que V. Ex' diz.
O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSE UNS - Com o maior prazer.
O Sr. Jaison Barreto - Tentando esclarecê-lo a respeito das despesas
mêdicas que V. Ex' disse ter acrescido mais de 100%.
Estou com os dados em mãos. E. importante salientar que os gastos com
a assistência medica do INAMPS, que ao contrârio de todos os depoimentos
da área governamental, mostram que se encontram estabilizados desde 1967,
em termos de taxas de crescimentos reais, com que a sua participação no total
das despesas do SIN PAS decresceu de 31,6% para 27,3% em 1980. Estou com
as tabelas. aqui, do lAPAS e do INPS até 1967 e balanços gerais da LBA e
FUNABEM para os anos posteriores. Estã demonstrada esta verdade. De
modo que a evolução da crise financeira do sistema não tem nada a ver com o
aumento dos custos da assistência médica- são o que os documentos oficiais
do INPS comprovam.
O SR. JOSE UNS- Eu, realmente, peço desculpas a V. Ex• por me não
ter feito entendei.
O Sr. Jaison Barreto - V. Ex• disse que não tinha relação e justificou
como despesa de pessoal. Mas que, na sua colocação, a crise vem em decorrêncía áo aumento dos gastos com a assistência médica. Estou aqui informando a V. Ex• de que não corresponde à verdade.
O SR. JOSf: LINS - V. Ex• está inteiramente enganado. Não falei em
assistência inédica. Falei em despesa· com o pessoal médico. V. Ex• sabe que,
ainda há pouco tempo, com a greve dos médicos, os aumentos dos seus vencimentos foram além dos 100%. V. Ex• sabe disso.
O Sr. Jaison Barreto - De qualquer maneira, na rotulagem total da assistênéiã médica engloba, inclusive, o custo do pessoal, não corresponde ao
aumento real com as despesas médicas no orçamento da Previdência.
O SR. JOSE UNS - V. Ex• levanta um outro problema.
O Sr, Jaison Barreto - V. Ex• está é fugindo do problema.
O SR. JOSE LINS -Aconselho a V. .E:Xf esperar o que vou dizer e a não
tirar condusões apressadas do que eu não disse.
Sr. Presidente, continuo; estava informando ...

O Sr. Lomanto Júnior- Senador José Lins, apenas para fazer um apelo
aos nobres colegas. Senador José Uns - não tenho procuração nenhuma
para falar em seu nome, mas não venho também ao seu encontro, ao seu so-
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corro- mas pedir aos colegas; todos ouvimos, os que pertencem à Bancada
do Governo e da Oposição, com o maior silêncio, a maior atenção o discurso
do eminent~_ Senador Paulo Brossard. Eu espero que ao Senador José Lins
seja dispensado o mesmo tratamento. Que só aparteiem quand9 ele conceder
o aparte para que ele possa realmente expressar, sem esse tumulto naturalnatural não - o que nós estamos agora assistindo . .E esse o apelo que faço
aos nobres colegas para que realmente ouçam o Senador José Lins, e ele terã
o maior prazer de conceder o aparte, mas não num discurso paralelo ou ent3.0
num aparte sem a devida concessão.
O_SR. JOSÊ UNS- Senador Lomanto Júnior, agradeço a V. Ex•, mas
ggsto do debate.
O Sr. Lomanto Júnior - Eu também, mas não gosto de tumulto.

s_ince~am~nte,

O SR. JOSE LINS -Peço ao Sr. Presidente, que me conceda mais algum tempo. Eu gostaria de, pelo menos, dizer um pouco mais a Oposição.
Sr. Presidente, continuando, mostrávamos a origem das receitas do sistema _previdenciário e assistencial brasileira.
Se tomarmos em conta a participação de 8% dos empregados, os 15,9%
das empresas urbanas e os 2,5% sobre as vendas do setor rural, chegaremos à
conclusão de que a receita do sistema é assim composta: O Governo coopera,
aproximadamente, com 5%, o que corresponde aos gastos de administração.
Esse dado é importante, porque indica o grau de influência do maior e menor
endividamento do Governo sobre as dificuldades orçamentárias do sistema
previdenc~ário. São 5% do Governo Federal. 65% provêm das empresas urbanas e rurais, enquanto 30% provêm dos empregados. Isso perfaz o total dos
100%.
O SINPAS, aliás, engloba hoje toda a Previdência, inclusive aquela de~
corrente do antigo FUNRURAL, recentemente incorporado ao INPS. Os
empregados rurais têm iguais direitos no que tange à assistência médica. Notem os senhores que, chamo a atenção para o fato de que o assalariado rural
iião coopera para a Previdência com qualquer parte do seu salário, mas tem
igual assistência médica, pelo menos teoricamente, jâ que a nível do campo ...
O Sr. Lázaro· Barboza - Muito bem.
O SR. JOSE LJNS - ...as estruturas de oferta desses serviços não são,
normalmente, idênticas àq-uelas disponíveis nas cidades.
O Sr. LázarO Barboza- Permite V. Ex• uma rapidfssima intervenção?
O SR. JOSE UNS -

Com o maior prazer, nobre Senador.

O Sr. Lázaro Barboza --V. Ex•, efetivamente, chegou agora ao cerne

dessa questão da incorporação do FUNRURAL à Previdência. O empregado
rural,- eretivamente, não contribui, mas o produtor rural, em qualquer lugar
deste País onde esteja estabelecido, rigorosamente ele recolhe os 2,5% com~
pulsoriamente. Mas V. Ex• verifica, aliás, no bojo do seu própr o pronunciamento, que a assistência previdenciária prestada ao trabalhador rural atingel
infelizmente, a uma cifra insignificante. A maioria dos milhõeb de assalariados rurais deste País nunca teve qualquer benefício áa r'revidência. Nascem,
crescem, envelhecem precocemente e morrem sem receber da Previdência Social qualquer tipo de assistência. ·
O SR. JOSIO UNS- Nobre Senador Lázaro Barboza, V. Ex• há de notar que estou me atendo mais a uma análise da situação da previdência e da
assistência, do que defendendo pontos de vista, coisa que julgo prematura
sem essa análise.
Mas V. Ex• tem razão quando confirma o que eu disse. Os assalariados
rurais não podem dispor, hoje, da mesma assistência conferida aos assalariados urbanos. Não falei em previdência. Mas a assistência médica e social, teoricamente, deveria ser igual. A lei não distingue.
No entanto, quanto à previdência, isto é, quanto a aposentadorias, pensões, etc., esta é diferente. A previdência, hoje, não tem para os assalariados
rurais a mesma extensão que tem para os assalariados urbanos.
Evidentemente, uma das razões está ligada à questão da receita e da despesa que certamente não foi resolvida.
Mas quero aproveitar a oportunidade da intervenção de V. Ex• para salientar que embora esta assistêncía médica, hospitalar, farmacêutica, e ondontológica ao setor rural, não atinja, por questão de estrutura, o mesmo
nível que é hoje ofertado ao setor urbano, é claro, é evidente que esta assistência tem crescido muito, nos últimos dois anos.
Este também é um fato difícil de ser negado.
Mas, eu continuo.
Quanto os contribuintes, hoje dispomos de 23 milhões de assalariados
que pagam à Previdência, dos quais 13% ganham até um 1 salário mínimo, e
70% ganham até 3 salários mínimos.
A contribuição daqueles que ganham até 3 salários mínimos ê bem maior
do que a dos que ganham mais: a proporção é de 70% para 30%, se tomarmos
os 23 milhões de contribuintes e multiplicarmos por 5, tamanho médio da
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família brasileira, teremos 115 milhões de pessoas, quase toda a população
brasileira, assistida pelo sistema previdenciârio e assistencial hoje institucionalizado no País. Mesmo a 4 pessoas, chegariamos a quase 90 milhões de beneficiários do sistema, quer seja na Previdência, quer seja Iiá assistência. Isso
dá, meus Senhores, a dimensão do problema que ora analisamos.
Acresce, ainda, que na área ambulatorial não são somente os contribuintes e seus dependentes que são as-sistidos. São todos os que a ela recorrem.
Como V. Ex•s sabem, já há mais de um ano, Q G_overno autoriza, mesmo
dada a pobreza social, não fazer-se qualquer distinção entre os que buscam
assistência médica em qualquer posto do sistema previdenciário.
De modo que o sistema que aí está, certamente, é o maior esteio, por menos eficiente que seja, do apoio assisten-cial à população brasileira. Quanto
aos beneficies sociaiS, cerca de 12 milhões de brasileiros os recebiam no fim
de 1980. Não me refiro à assistência iné.dico-hospit'alar, que atinge a 115 milhões. Refiro-me aos ben"e!ICios--preVidenciários, aos que recebem benefícios
sociais que são hoje, ceitamente, -maiS de 12 milhões.
Pois bem; áesses 12 milhões, cerca de 25% são do setor rural. Isso mostra
o quanto esse setor vem exercendo rápido impacto sobre a despesa do ~nstitu
to de Previdência e Assistência s·6Ciif. Sào, Sr. PresidCmte, quase4 milhões de
aposentados (dados de 1980), sendo que só por invalidez temos mais de 25%,
mais de um quarto desse total. Por velhice, em 1980~ tínhamos quase 250 mil.
Nesse ano, sabem V. Ex•s, começamos a aposentar todos os velhos desamparados, independentemente de que fossem ou não contribuintes.
E a quanto atingem os recursos disponíveis?- Um dado importante: no
ano passado, o orçamento da receita nãO-Chegou a 800 bilhões de cruzeiros.
Este ano a receita foi avaliada em um trilhão, duzentos e cinqüenta bilhões .
Ora, se a receita estivesse crescendo à medida da inflação, já não digo à
medida do salãrio mínimo, que é a base da contribuição para a Previdência,
então a arrecadação se elevaria a maiS de um trilhão e meio em 1981. E, no
entanto, o que se prevê é que a receita não atinja a mais de um trilhão, duzentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros, já-Com aS coi:!eções previstas a pilrtir do
segundo semestre deste ano.
E se perguntarmos pelas aplicações desses recursos? Estou informado,
Srs. Senadores que, grosso modo, 65% da despesa do sistema estão sendo despendidos em benefícios sociais; que a assistência médica está exigindo, este
ano, cerca de 27%; que a assistência social consome cerca de 2 a 2,5%, e que a
administração exige de '5;5' a 6%.
-Tem razão o nobre Senador Jaison quando diz que ninguém deve culpar
apenas a assistência- médico~hosjJítalar odontológica pelo déficít do INPS
ou do sistema previdenciãrio e .assistehdal acasO existente. Por quê? S. Ex•
disse muito bem: a despesa com a assistência médica tem oscilado entre 25 e
30%. Depois de atingir, em outros anos, 30%, acerca-se, hoje, de 27% . .b ver~
dade, nobre Senador Jaison, que, devido à incorporação de receitas de outras
entidades (o orçamento não era unificado) essa oscilação deve ser analisada
com um pouco mais de cuidado.
Mas eu concordo com V. Ex• Não podemos culpar só à assistência médica por supostos déficits.
Após essa análise, após fornecer esses dados, eu perguntaria: Quanto deve, hoje, o Sistema Previdenciârio e Assistencial? E responderia aos senhores:
O Sistema Previdenciãrio deve aos beneficiários, aós seUS usuários, zero. Não
deve um tostão aos beneficiâ.rios. à.õs pobres, aos que precisam de assistência,
aos que necessitam receber em dia a s~~- _aposentadoria; o Sistema de Assistência e Previdência Social não deVe um tosião a esses beneficiários. Deve aos
hospitais e aos médicos credenciados? Não. A esses o sistema deve apenas
contas que estão em processo de glosa; isto é, contas que estão sendo analisadas, em andamento. Mas, dívidas consolidadas, hoje em dia; estas estão reduzidas a zero, do ponto de vista prático, no que tange aos hospitais, aos institutos especializados, aos médicos credenciados e quejandos.
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O Sr. Jaison Barreto - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSÉ LINS - Com o maior ·prazer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainha.)
---Peço a V. Ex• que não conceda mais apartes, nobre Senador José Lins,
porque jâ estamos com 1 hora de atrã.so na Hora do Expediente,
O SR. JOSÉ LINS- Sr. Presidente~·peçÓ a
ceder um último aparte.

v: Ex• que me permita con-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

..

Pois não.

O SR. JOSÉ LINS- Concedo então o último aparte ao nobre Senador
Jaison Barreto.

O Sr. Jaison Barreto- Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente e também ao orador. Para não deixar passar em brancó, diz V. Ex• em uma concepção simplista de que não deve nada aos beneficiárioS da previdência. Nós
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partimos do pressuposto de que deve muito. Deve uma aposentadoria decen~
te à classe trabalhadora brasileira, humilhada pelos níveis rídiculos que recebe hoje em dia, depois de 35 anos de trabalho, deve à Nação a recuperação do
quadro médico-sanitário que é uma vergonha e que nos transforma num País
abaixo de muitos países do terceiro mundo. A dívida do Governo para com a
classe trabalhadora, há de entender V. Ex•, não se expressa por esses números
que V. Ex• está a defender. Entendeu V. Ex• a preocupação que nós, das Oposições, temos com a obrigatoriedade que a previdência há de ter de dar, real~
mente, amparo à classe trabalhadora que não se limita aos números frios de
uma aposentadoría miserável e .desse atendimento médico precário cjue ela
vem dando.
O SR. JOSÉ LINS - Senador Jaison Barreto, sinto profundamente em
que, numa hora em que procuro fazer uma análise séria do problema que
abordo, trazendo dados objetivos para que o Senado possa analisar com mais
cuidado a grave questão da assistência soCial, V. Ex• me traga um argumento
que, afinal de contas, não tem nenhuma substância. Cada país, tem as condições de bem-estar que o seu próprio contexto sócio-econômico permite. ~
impossível, nobre Senador, ao Governo, resolver todos os problemas. V. Ex•
não ouviu~ certamente, o que eu disse ...

O Sr. Jaison Barreto -

Fatalista.

O SR. JOSÉ LINS - ... quando esclareci ao Plenãrio que, da receita do
INPS, apenas cerca de 6% provêm da União. A previdência, nobre Senador é
uma a_utodefesa, é um sistema atravé_s do qual aqueles que ganham, poupam
para proteger a sua vida do ':llelhor modo possível, após atingirem a aposentadori?, ou a fase improdutiva.
E assim, nobre Senador, é no mundo todo.
O Sr. Jaison 8arreto - LogO em seguida, vou abordar o assunto; gostaria de discutir com V. Ex• essa sua colocação.
O SR. JOSÉ UNS - Nesse caso V. Ex• vai-me devolver o tempo dos
apartes que me pede. Poderemos continuar o diálogo.
Sr. Presidefl.te, repito que a Previdência Social, hoje, não deve nada aos
beneficiários e ne·m às instituíÇões que para ela trabalham. Deve sim, Sr. Presidente, a Bancos oficiais. Ao Ban'co do BrasiL Deve cerca de li O bilhões de
cruzeiros.
Mas, quero acrescentar um dado importante, esclarecendo um assunto
trazido, aqui, pelO nobre Senador Paulo Brossard, a respeito da composição
desse débito. Apenas cerca de 20 bilhões de cruzeiros têm origem em empresas privadas. Este foi o núinero que me foi indicado. De modo que, também,
não podemos culpar o setor privado por supostas dificuldades atuais do-sistema previdenciãrio.
Digo isto; Sr. Presiderite, Para mostrar que, se o Governo pretende anistiar ou parcelar os pagamentos desses devedores privados, certamente o faz
depois de um tremendo esforço para resgatar os atrasados dessas dívidas.
Resta apenas um resíduo de empresas que sofrem de toda sorte de dificuldades e que não devem ser jogadas à rua da amargura porque elas, também, têm
respoii-sab-ilidades sociais. Elas, também, têm empregados a manter. Esse
resíduo de 20 bilhões, representa cerca de 1,5% de toda a arrecadação deste
aoo. Cabe, portanto, analisar o problema sob um ponto de vista mais social
do que econômico, sem críticas acerbas às providências do Governo, que, ao
meu ver, são inteiramente justas.
Mas, continuo, Sr. Presidente. A contribuição da União, este ano, da ordem de 5% do orçamento, seria de cerca de 60 bilhões de cruzeiros. O Governo está entregando à Previdência cerca de 98 bilhões de cruzeiros, contados
os 50 bilhões de pagamento de ·dívidas atrasadas que vêm, essas sim, se acumulando desde muitos anos e até decrescendo, no período da Revolução.
As causas da atuat dívida da Previdência junto ao Banco do Brasil, Sr.
Presidente, são diversas. É inegável que o sistema ampliou largamente a assistência médica e a assistência social. Hoje, a nenhum brasileiro é permitido neg~;if alendírilento, seja ele contribuinte_ Oti não da -Previdência. A distribuição
de medicamentos tem sido amplamente feita. Aí está a CEME;-Criada pelo
Governo para distribuir remédios, gratuitamente, às populações carentes do
País, sem qualquer contrapartida. A assistência ambulatorial cresceu, também, no setor rural, sem exigência de qualquer contribuição da parte desses
empregados. Mesmo este ano os vencimentos dos médicos do INPS tiveram
aumentos, alguns deles superiores a 200%.
Não se pode negar, nem eu aqui viria fazê-lo, que a Administração
Pública tem defeitos; que a Administração Pública tem deficiências e que o
custo dos serviços diretos da Previdência são mais altos que o custo dos serviços comprados às instituíções privadas. Medidas devem ser tomadas para
corrigir essas distorções. A assistência social também cresceu. Partiu praticamente de zero. Hoje absorve cerca de 2% de todo o orçamento além das contribuições di retas, ex.tra-orçamenfárias, dadas pela União.
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Mas, há uma outra causa de aumento de despesa a que S. Ex• o Senador
Paulo Brossard se referiu, lembrando, se não me engano, citação do Sr. Ministro Jair Soares, e que está ligada à nova legislação salarial.
Poder-se-ia pensar que, estando os salários crescendo mais do que a inflação (os crescimentos são hoje computados, até 3 salários mínimos, a 110%
da inflação ocorrida nos 6 meses anteriores e capitalizados de 6 em 6 meses)
que a receita da Previdência deveria estar crescendo, também, a 110%, não levados em conta os 2,5% do setor rural, a que eu me referi ainda há pouco.
Mas, pergunto, em sã consciência, a V. Ex•s: são todos os salários que estão crescendo a II O%? Ou são somente aqueles até 3 salários mínimos? É claro, os superiores a 3 salários não estão tendo aumento de 110%. Aqueles que
ganham até 10 mínimos ainda têm aumento de 100%, mas há outros assalariados cujo aumento não chega a 80%. Neste caso, é evidente que a folha de
pagamento anual das empresas, até devido ao menor crescimento do emprego, evidentemente não pode estar crescendo a 110%.
Ora, torna-se claro que há aí um descompasso da receita, que já não
acompanha a despesa cujo aumento se dá, justamente na base ele 110%. A
despesa da Previdência se baseia no salário mínimo. Esse ponto, certamente,
nos faz refletir sobre o problema que nos aflige.
Sr. Presidente, um economista que não milita no nosso Partido, segundo
suponho, chamado Franco Montoro_Filho, escreveu a poucos dias, na Folha
de S. Paulo, um artigo em que repete o mesmo dilema da Administração
Pública. Se as despesas aumentam, como acompanhá-las sem que aumentemos, também, as receitas? Ninguém faz milagres. O problema, Sr. Presidente,
está em discutir-se hoje, exatamente, o que deveremos fazer amanhã: 2% a
mais sobre os 8% da folha salarial? 2% a mais sobre os 8% pã.gos pelas empresas? Ou há outras soluções?
Em nenhum país do mundo a Previdência Social se satisfaz com menos
de 30% das folhas de salário, pelo que conheço. Segundo inforniações que me
foram dadas na Alemanha Ociderii:al, ela chega a arrecadar 34% dos salários.
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Observemos que um homem trabalbã.ndo 35 anos e vivendo 65, passa
quase metade da vida consumindo sem produzir. Para que mantenha na aposentadoria o mesmo salário da fase produtiva, teria que contribuir com quase
metade do que tanha, se não contasse com outras achegas, de outras origens,
ainda que fossem rendas de poupanças.
Faço agora, Sr. Presidente, uma referência à citação que o Senador Paulo Brossard fez sobre a falta de menção à questão previdenciária na Mensagem do Sr. Presidente da República ao Congresso Nacional. S. Ex• nos informou da tribuna, que, no ano passado, o déficit da Previdência seria, se não
me engano, de 9 bilhões, segundo alguns, ou de 12 bilhões, segundo outros.
V. Ex•, Senador Paulo Brossard, se referiu a um certo montante e acrescentou que, hoje, esse déficit seria da ordem de 100 a 130 bilhões. Se não me
engano, V. Ex' fez referência a esses números.
Pois bem, se esse número de 1980 do Senador Paulo Brossard, por mim
ouvido, ou, supostamente ouvido, estivesse correto, ele representaria apenas
cerca de l% de todo o orçam~nto da Previdência. Evidentemente, este não seria um grande problema a ser tratado a nível da Mensagem Presidencial ao
Congresso.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que não há, a meu ver, a meu ver, repito, crise na Previdência Social. Há um déficit, hoje, de cerca de 100 a 110 bilhões, mas hã, também, igual volume de recursos a receber, dos quais apenas
20 bilhões são do setor privado. Déficits e créditos a receber se compensam. A
Previdência não conta com qualquer grande problema hoje em dia.
Há, porém, a perspectiva de dificuldades, se não forem adotadas agora,
certas providências. É hora, portanto, Sr. Presidente, de que o problema seja
.discutido, seja debatido, abertamente. Não se culpe o Governo, nem o Ministro da Previdência Social por levantá-lo. É oportuno comentar; é oportuno
analisar; é oportuno que surjam sugestões de todas as partes. O problema
existe em perspectiva, em futuro, e ê hoje que a questão deve ser dimensionada; é hoje que deve ser buscada a sua solução. Que esta solução venha, inclu. sive, com contribuições justas, sérias e objetivas da nobre Oposição. Muito
obrigado a V. Ex~s. (Muito bem!)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUf:RITO

(Requerimento no 78/80-CN)
5' Reunião, realizada em 8 de abril de 1981
Às dez horas e quarenta e cinco minUtos do dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da Comissão de Legislação Social, Ala Senador
Alexandre Costa, Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Críããêl pelo Requerimento n9 78, de 1980-CN,
com a presença dos Senhores Senadores Murilo Badaró, Mendes Canale

(Presidente), Franco Montoro e Deputados !talo Conti (Relator}, Erasmo
Dias, Raimundo Diniz, Euclides Scalco, Péricles Gonçalves, Ney Ferreira e
Modesto da Silveira, além dos Senhores Deputados Walter Silva, Edison
Khair, Pim6ritã-da Veiga e Amadeu Geara.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores

Aloysio Chaves, Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Lázaro
Barboza e o Senhor Deputado Oswaldo Melo.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada
como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da Liderança do Partido Democrático Social na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Ney Ferreira para integrar a Comissão em substituição ao Senhor Deputado Jorge Arbage.
Continuando, o Senhor Presidente informa o recebimento de telegrama
da Liga de Defesa dos Direitos Humanos, protestando contra o atentado à
residência do Deputado Marcello Cerqueira e dá ciência da expedição dos seguintes ofíCiOS, aprovados em reunião anterior: ao Secretário de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, General Waldir Costa Muniz, para envio de laudo
pericial do atentado ao jornal Tribuna da Imprensa; ao General Ivan Jejuhy
Affonso da Costa, Diretor de Armamento e Munição do Exército, solicitando informação sobre possível desvio ou roubo de explosivos ocorridos nos
municípioS brasileiros, de acordo com comunicações e ocorrências observadas pelos serviços das Regiões Militares; e ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Coronel Moacyr Coelho, solicitando os nomes dos movimentos religiosos que financiam e sustentam estrangeiros que
vêm para o Brasil sob o manto da Comissão de Exilados e Refugiados da Or~
ganização das Nações Unidas (ONU) e de órgãos banidas e anistiados que estimulam e defendem a luta terrorista no País. Comunica, também, a designação dos Senhores Deputados Péricles Gonçalves e Modesto da Silveira

para acompanharem, junto às autoridades do setor de segurança, as investigações à residên.cia do Deputado Marcello Cerqueira.
Em seguida o Senhor Presidente participa aos membros da Comissão
que a finalidade da presente reunião é o depoimento do Senhor Doutor
Eduardo Seabra Fagundes, ex-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Antes, porém, o Senhor Deputado Euclides Scalco solicita providências ao Senhor Presidente para que encaminhe ao Senhor Ministro da Justiça,
panfleto distribuído na Universidade de Brasília, para que se determine a origem desse boletim apócrifo. Colocada em votação, é aprovada a proposição
do nobre Deputado. Com a palavra, o Senhor Deputado Modesto da Silveira
faz três solicitações: a priffieira, Para que seja encaminhado o mesmo oficio
aprovado anteriormente, ao Diretor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). Em discussão, usa da palavra o Senhor Relator; em vo~
tação, é rejeitada, devendo o ofício somente ser enviado ao Senhor Ministro;
a segunda, para que seja enviado ofício à Secretaria de Segurança Pública do
Rio de Janeiro e aos órgãos a ela subordinados, solicitando os relatórios finais dos inquêritos realizados nos atentados à Ordem dos Advogados doBrasil (OAB), à Câmara Municipal, à Artes Gráfica Americana e à residência e
carro do Deputado Marcello Cerqueira. Colocada em discussão, usa da palavra o Senhor Relator; em votação, é aprovado somente o envio do ofício à Secretaria, visto ela englobar todos os outros órgãos; e a terceira, para que seja
convocado o Senhor Dimas Perrin, Diretor da Artes Gráfica Americana. Em
discussão usam da palavra o Senhor Relator e o Senador Murilo Badaró; em
votação é aprovada a convocação.
Finalmente, o Senhor Presidente concede a palavra ao depoente, que
após o juramento de praxe procede a sua explanação.
Na fase interpelatória, usam d<:! palavra os Senhores Deputados Italo
Conti, Péricles Gonçalves, Erasmo Dias, Modesto da Silveira, Euclides Scalco e o Senhor Senador Franco Montoro.
A seguir, o Senhor Senador Franco Montoro, solicita ao Senhor Presidente o envio das notas taquigrâficas da presente reunião ao Senhor Ministro
da Justiça. Não havendo quem queira discutir, a matéria ê posta em votação,
sendo aprovada. É apreciada, a seguir, solicitação do Senhor Deputado Péricles Gonçalves, no sentido de que se oficie ao Senhor Ministro da Justiça--p'edido de designação de um representante do Ministério Público para acmripã.nhar os inquéritos policiais que se desenvolvem no Rio de Janeiro e saher as
razões pelas quais foi avoc.3.do o inquérito que se desenvolvia na Secretaria de
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Segurança Pública do Rio de Janeiro, sobre o atentado ao jornal Tribuna da
Imprensa. Em discussão, usa da palavra o Senhor Relator; em votação, são
aprovadas as duas solicitações do nobre Deputado.
Antes de encerrar, o Senhor Presidente convoca os Senhores membros
para a reunião extraordinária- que-Se realizarâ hoje às dezesseis horas e trinta
minutos, na qual prestará depoimento o Senhor Deputado Marcello Cerqueira.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico da presente reunião.

..

..

•

ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO, CRIADA PELO REQUERIMENTO N• 78, DE I980-CN, DESTINADA A EXAMINAR A ESCALADA DA AÇÃO TERRORISTA NO PAIS.
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFO, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR MENDES
CANALE.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Declaro abertos os trabalhos
da 5• reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n~' 78/80, com o objetivo de examinar a escalada da ação terrorista no País.
Esta Presidência quer dar conhecimento, aos Srs. membros da Comissão, que recebeu do Líder do PDS o seguinte oficio:
Brasília, 7 de abril de 1981
Of. n• 82/81
A Sua Excelência
Senhor Senador Jarbas Passarinho
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senhor Deputado Ney Ferreira para suplente da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito destinada a examinar a ação terrorista no País, em substituição ao Sr. Deputado Jorge Arbage.
Aproveito a oPortunidade para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de estima e "elevado apreço. - Deputado Cantidio
Sampaio, Líder do PDS.
A Presidência recebeu, da Liga Brasileira de Defesa de Direitos Humanos, o seguinte telegrama:
Telegrama
Comissão Parlamentar lnquerito do
Terrorismo
Câmara dos Deputados
Brasília/DF(70160)
A Liga brasileira defesa direitos Humanos manifesta veemente
repúdio atentado residência Deputado Marcello Cerqueira ET Protesta pela impunidade em relação tais atas inquietantes família brasileira PT A Liga solicita V. Ex'" Medidas enérgicas capazes impedir
ações desta natureza PT Tais a tos colidem contra a consciência todo
cidadão PT
Yolanda Pires Presidente
Col Câmara dos Deputados
A Presidência expediu ofício ao-Sr. General Waldir Alves Costa Muniz,
Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, a respeito do que foi aqui aprovado na nossa última reunião, no sentido de que a Secretaria de Segurança enviasse o laudo pericial procedido pelos técnicos encarregados de apurar a explosão ocorrida no dia 26 últimO no jornal Tribuna da Imprensa. Da mesma
forma, solicitava- a:· informaçãO a res·peítodo andamento do inquérito policial.
Também foi expedido ofício ao· General Ivan Jejuhi Affonso da Costa,
em relação também à matéria- aprovada pela Comissão, relacionada com o
pedido de informação quantá a- pOssível desvio ou roubo de explosivos ocorridos nos municípios brasileiros, de acordo com comunicações e ocorrências
observadas pelos serviços das Regiões Militares.
Hã também ofício expedido ao Sr. Coronel Moacyr Coelho, sobre matéria também aprovada por esta Comissão; aliás, foi por ele protestado que
enviariã o nome dos movimentos religiosos que financiam e sustentam estrangeiros que vêm para o Brasil sob o manto da Comissão de Exilados e Refugiados na ONU, bem como de órgãos banidos e anistiados que defendem e estimulam a luta violenta terrorista no País.
Da mesma forma, expedimos aos ilustres membros desta Comissão uma
circular relacionada com a modificação deliberada pelo Plenário da Cernis-
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são, de que caberia à Presidência estudar a modificação do horário da realização das nossas comissões, que passarão, do dia 23 em diante, a se reunir nas
quintas-feiras. Cumpre também salientar que embora tenhamos comunicado
que no dia 30 deveria estar aqui conosco o Presidente da ABI, o Dr. Barbosa
Lima Sobrinho, ele nos comuniCou a impossibilidade do evento, em virtude
também de eleição na ABI. Quanto ao mais da comunicação, não há necessidade de a Presidência fazer referência, porquanto os Srs. membros têm conhecimento de acordo com o seu recebimento.
A Presidência deseja comunicar aos Srs. membros que solicitou aos Deputados Péricles Gonçalves e Modesto da Silveira que acompanhassem, no
Rio de Janeiro, o Deputado Marcello Cerqueira junto às autoridades do setor
de segurança, em relação ao atentado ocorrido na residência daquele parlamentar. Logo depois, mesmo por telefone, ampliamos essa delegação, em virtude da ocorrência verificada com a gráfica Arte Americana.
Desejo também comunicar aos senhores membros, e particularmente ao
nobre Deputado Erasmo Dias, que de acordo com a sua solicitação, a Presidência entrou em contato com o Sr.-Ministro da Justiça, reclamando providências, aqui solicitadas por S. Ex•, no sentido de que os órgãos de segurança
imediatamente comunicassem aos membros, quando reclamadas, naturalmente, as providênCias que estavam sendo adotadas e as ocorrências em relação aos atentados que se verificavam no País. Oxafá que não se verifiquem
mais.
Hoje, a nossa Comissão tem a satisfação de receber o Dr. Eduardo
Seabra Fagundes, ilustre Presidente da OAB, que aqui se encontra para prestar o seu depoimento, t> .pecialmente em relação ao ocorrido na OAB. Solicitamos que S. S• use da palavra .
O SR. EUCLIDES SCALCO -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Antes que o ilustre Presidente da OAB
preste o seu depoimento nesta Comissão, eu gostaria de trazer a esta CPI a
nossa preocupação quanto ao andamento das coisas neste País, no que diz
respeito aos atentados. Ontem, na UnB, foram distribuídos panfletos apócrifos que trazem preocupação. Vou ler o panfleto e encaminhá-lo a essa Mesa,
para que ela tome as devidas providências:
"Associação dos Signatários do Pacto Nacionalista Libertador.
Comunicado:O 1(81"
Se o comunicado tem número, é porque virão outros.
ASSOCIAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DO PACTO NACIONALISTA LIBERTADOR
Comunicado: 01/81
.Nos p-ontos críticos do curso histórico, registra-se a presença
dos que aceitam o desafio do seu tempo e a comissão dos que se acovardam. Nos deparamos hoje perante um terrível quadro nacional e
internacional. As ideologias implodem e a ttica política se dissolve.
No cenário brasileiro os descalabros de uma burocracia inépta, agigantada e voraz, trazem-nos o pavoroso quadro de corrupção a que
presenciamos. Em campo oposto pululam e movimentam-se grupos
de odientos que pretendem nos impor a paradisíaca felicidade da
''Cubanização'' imediata. Ã corrupção e aos grupos servis ao imperialismo vermelho, a maior parte da nação brasileira espera que seja
dada uma resposta. Todavia quando assistimos o- início de uma brutal escalada terrorista temos absoluta certCza de que esta não é a resposta esperada. O terrorismo só poderá levar à compressão das liberdades que em últim-a instância facilita a expansão da corrupção e
alimenta o recrutamento e engrossamento das hordas vermelhas. Os
grupos que surgem à noite, com suas explosões, estilhaçam a dignidade nacional. Nós, que trazemos registrado o ponto de vista erguido sobre a nossa luta passada de que o comunismo se combate no
campo das idéias, às claras, com o rosto exposto e à luz do sol, negamos foro de patriotismo a esta insana e insidiosa campanha.
Conclamamos a todos os nacionalistas para que cerrem fileiras
e enfrentem a crise que se apresenta. Somemos os nossos esforços na
coleta de informações sobre os atentados dos agentes do terror, centralizemos nossas informações e denunciemos concreta, nominal e
publicamente aqueles que pretendem proporcionar um banho de
sangue a este país. Constituímos, os nacionalistas brasileiros, neste
momento a Campanha Nacional Contra os Atos de Terrorismo e
nos dispomos a receber e transformar em-~denúncia as informaçõs
que de todo o país os que acreditam em liberdade como direito inalienável fa_çam chegar à caixa postal 07.0052, Brasnia-DF.

3314 Sábado 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Comitê Executivo
A preocupação desse com4nicado ê ser apócrifo. Não têm identificação
os seus signatários. Dá uma caixa postal; tem um número de ordem: 01/81,
de sorte que São entidades também, podemos dizer. clandestinas, porque não
trazem a sua identificação. Como tem essa caixa postal e considerando a
preocupação que temos, quando foi pedida esta CPI para clarear o quadro
dos atentados no Brasil, sem a preocupação de serem de esquerda, direita,
centro ou o que forem, nós solicitamos a V. Ex•, Sr. Presidente, encaminhanM
do esse boletim apócrifo, que Se diriJa ao Ministro da J ustjça, para que ele de·
termine uma investigação sobre a origem desses boletins e á sua responsabili,
dade, se for o casq.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MENDES CANA'LE):
OF.n• 01 1/81-CPMIAT
Em 03 de abril de 1981.
Excelentissim<> Senhor
General Waldir Alves Costa Muniz
DD. Secretãrio de Segurança Pública do Rio de Janeiro
Senhor Secretário:
Na qualidade de Presidente da Comiss~o Parlamentar Mista de Inquêrito, criada pelo Requerimento n9 78/80-CN~ Para examinar a escalada da ação
terrorista nó País, e, tendo em vista a proposição aprovada em reunião desta
CPI, realizada no dia 19 deste mês para que fosse enviado a esta Comissão,
por essa Secretaria de Segurança, cópia do laudo pericial procedido pelos técnicos encarregados de apurar a explosão ocorrida no dia 26 de março último,
no Jornal ..Tribuna da Imprensa", solicitamos a Vossa Excelência as providências a respeito do aprovado por esta Comissão.
Gostaríamos, outrossim, de receber dessa Secretaria, porque também
proposto e aprovado naquela mesma Reunião, informação a respeito do andamento do inquérito policial do caso em apreço, quanto à fase em que o
mesmo se encontra, bem como o relacionado com o prosseguimento das investigações que estão sendo levadas a efeito por esta Secretaria.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de estima e apreço. -Senador Mendes Cana/e Presidente da Comissão.
Of.n• 012/81-CPMIAT
Em 3 de abril de 1981.
Exm9 Sr.
General Ivan Jeruhy Affonso da Costa
Diretorh de Armamento e Munição - DAM
Senhor General:
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento n9 78/80-CN, para examinar a escalada da ação terrorista no País; e
I - tendo em vista a proposição aprovada em reunião desta CP!, realizada no dia 19 deste mês, ao iniciar os trabalhos relacionados com a apuração
da explosão ocorrida no dia 26 de inarço, no Jornal Tribuna da_ Imprensa, na
Cidade do Rio de Janeiro - RJ;
2 - sendo essa Diretoria o órgão em que se centralizam as ocorrências
verificadas pelos Serviços de Material Bélico, das Regiões Militares, instaladas com ,o objetivo, dentre outros, de controlar a venda de armas, munições e
explosivos, no País;
solicitamos a essa Diretoria a seguinte informação:
a) se existe ocorrência de roubo ou desvio de explosivos, registrados nessa Diretória, por informações daqueles Serviços;Em caso positivo:
a. I - em que cidade e respectivo Estado ocorreu ou ocorreram;
a. 2 - nome da empresa comercial ou industrial que sofreu o dano;
a. 3 - cm que época;
a. 4 - qual o tipo de explosivo roubado;
a. 5 - quantidade.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex• os protestos de estima e consideração. -Senador Mendes Cana/e- Presidente da Comissão.
Of. n• 013/81-CPMIAT
Em 7 de abril de 1981.
IIm• Sr.
Coronel Moacyr Coelho
DO. Diretor-Gcral do Departamento de Polícia Federal
Brasflia- DF
Senhor Diretor-Geral:
Tendo Vossa Senhoria, por ocasião da exposição levada a efeito, em 25
de março último, perante esta CPI que examina a escalada da ação terrorista
no País, protestado pelo envio a esta Comissão de;
1 - nomes de movimentos religiosos que "financiam e sustentam", estrangeiros (argentinos e uruguaiQs) que "vem para o Brasil sob o manto da
Comissão de Asilados e Refugiados da ONU";
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2-~ nomes de "órgãos, banidos e anistiados que estimul3m e defendem a
luta violenta e a luta terrorista' 1 no País.
Permitimo-nos, assim, encarecer-lhe as suas providências no sentido de
ser efetivado o pro-metido, o que se faz necessário. considerando, inclusive a
decorrência do tempo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, os protestos
de estima e consideração. - Senador Mendes Cana/e, Presidente.
Circular N• 003/81-CPMIAT
Em 3 de abril de 1981.
Senhor Parlamentar:
Tendo em vista o aprovado_em nossa última reunião ordinária e considerando que, após a que será levada a efeito -no dia 8 deste mês, somente volta~
remos a reunir no dia 23 do mês em curso, p-or motivo dos dias santificados e
feriados, esta Presidência comunica a Vqssa Excelência o roteiro dos trabalhos da CPI, como se segue;
Reunião ordinária - Dia 8 de abril (quarta-feira) - 10.00 horas.
Depoente: Dr. Eduardo Seabra Fagundes.
Ex-Presidente da OAB;
Reunião extraordinária- Dia 8 de abril (quarta.feira) - 16:30 horas.
Depoente: Deputado Federal Marcello Cerqueira PMDB - RJ.
Cumpre-nos, outrossim, comunicar-lhe que, face a delegação dos Senhores Membros da Comissão a esta Presidência, no sentido de estudar e estabelecer urna nova data para a realização das reuniões ordinârias da CPI,
fixamo-la para as quintas~feiras, às 10:00 horas, a partir do dia 23 deste mês,
quando a Comissão ouvirá o Senhor Vereador da Câmara Municipal do RiO
de Janeiro - RJ. Antônio Carlos Carvalho.

Da m~ma forma e dentro do Roteiro inicialmente estabelecido, no próximo dia 30 do mês em curso a CPI deverá ouvir a exposição do Dr. Barbosa
Lima Sobrinho, Presidente da ABI.
Não ê demais salientar que outras convocações poderão ocorrer, Se assim decidir a CPI pela sua maioda, dentro do que foi aprovado em nossa primeira reunião, por ocasião do estabelecimento do Roteiro. Neste particular,
registramos a aprovação da convocação do técnico Paulo Sales Gaivão, do
Rio de Janeiro, cuja data, para depor perante esta CPI, serã objeto de definição em nossa próxima reunião.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, os protestos
de estima e consideração. - Mendes Cana/e, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Em discussão a proposta do
ilustre Deputado Euclides Scalco.
Se não houver nenhum dos Srs. Membros da Comissão que queira se
manifestar, vou colocá-la em votação.( Pausa.)
Os Srs. Membros da Comissão que estiverem de acordo, permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada. A Presidência tomará as providências a respeito.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pela ordem, Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- A proposta formulada pelo
nobre Deputado Euclides Scalco parece que poderia ser, data vênia, um pou·
co aperfeiçoada, Poderia desdobrar-se esse oficio, para requisitar da própria
ECT a informação concreta sobre esta caixa postal, a quem pertence esta caiM
xa postal, para que enfim as próprias autoridades do Ministério da Justiça e
esta CPI possam conhecer tambêm essa entidade clandestina, que aparece
agora aos olhos da Nação.
A outra questão é a seguinte: V. Ex• requisitou, muito bem, por oficio,
ao Gen. Muniz, informações sobre perícia; mas V. Ex• sabe melhor do que
nós que, só para situar os últirilos casos, a partir da explosão da Igreja de
Nova lguaçu, explosão da Catedral Episcopal, nós tivemos algumas dezenas
de atentados, só no Rio, Brasflia e São Paulo; algumas dezenas, a começar
pela própria explosão da Igreja, do altar-mar. Também o PMDB do Rio de
janeiro teve, em comício, o seu palanque explodido, que foi pelos ares; o Gabinete do Vereador Antônio Carlos; a casa do Deputado Marcello Cerqueira;
a OAB, com a morte de D. Liída; a Câmara dos Vereadores; a SUNAB; a
Tribuna da Imprensa. o SeqUestro do Dr. Dalmo Dallari; o atentado aos escritórios do Deputado Ayrton Soares; o atentado à sede do PT de São Paulo; o
atentado à UNIB de São Paulo; incêndio e depredação de bancas de jornais;
bombas em teatros, inclusive em Brasilia, quando aqui esteve Ruth Escobar;
bomba durante uma palestra na UnB; o atentado contra o Deputado Genival
Tourinho; a destruição e incêndio da Tribuna da Imprensa; ultimamente, a
Grãfica do candidato a Deputado Federal pelo PMDB Dimas Perrin, que é
membro da executiva do PMDB de Minas Gerais, dono de uma gráfica no
Rio de Janeiro, que.foi também explodida, com vitima, na pessoa de um do
seus operários, no dia seguinte à explosão da casa do Deputado Marcello
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Cerqueira, do PMDB; logo no dia seguinte, a explosão numa oficina mecânica, também no Rio- de Janeiro, e já depois disso, uma explosão em Niterói.
Pois bem, já são algumas dezenas V. Ex• nomeou a nós e ao nobre Deputado Edson Gonçalves, para acompanhar estes casos no Rio de Janeiro, procurando entrar em cantata com as autoridades, até que nos informaram alguns desses casos, os quais, por solicitação- de V. Ex', procuramos visitar econhecer melhor.
Então, parece que V. Ex' poderia ampliar o ofício e solicitar não apenas
a' DPPS, como ao DGIE, que funCIOna paTalelamente, segundo informações
que obtivemo_s lá! no DOPS do Rio de Janeiro; é um órgão que funciona dentro da Secretaria de Segurança e que tem uma execução paralela à DPPS. Até
porque o Secretário de Segurança inforniou ao Deputado Péricles Gonçalves,
hã dois dias, que a Polícia Federarrequisitou um desses inquéritos e portanto
avocou a si a atribuição de apurá-lo. No caso concreto, foi o da Tribuna da
Imprensa.
Então, eu pediria a V. Ex' que esses ofícios fossem desmembrados, primeiro à DPPS, à DGIE e ao DPF, para saber deles, não só quanto ao andamento do inquérito, mas solicitando urna cópia das perícias e dos relatórios
·finais desse inquérito para que esta Comissão possa ser enriquecida com essas
informações. Isto é, ofíció Sempre deSdObrável às três autoridades cumulativamente responsáveis pela apuração, em relação à perícia e relatórios finais.
E, mais ainda, que V. Ex• convide também o Sr. Dimas da Anunciação Perrio, dono da gráfica onde houve explosão também com vítima, membro da
executiva do PMDB de Minas Gerais, candidato a Deputado Federal pelo
PMDB, até porque, quando insisto nessas perícias, é porque nós estamos
constatando o seguinte: todos os partidos de oposição jã foram explodidos;
só os de oposição. O PMDB, só para resumir a minha memória curta, já so~
freu pelo menos 4 atentados, à bomba; o PT já sofreu dois, ao que me recor~
do; o PDT um, com a tentativa de seqüestro do nobre Deputado Genival
Tourinho; e o PP, na Tribuna da Imprensa. que sofreu um também.
Então, todos os partidos de Oposição sofreram atentados, de maneira
que isso parece ser um dos meios, urna das linhas de preocupação desta CPI.
Uma coisa que se nota muito é a centralização do bombardeio no Rio de Janeiro, em que no mesmo períndo constatamos, pelo menos 12 bombardeios.
Houve pelo menos 4 em São Paulo, e pelo menos 4 em Brasília. Também
pode ser um indício de ajuda, -na p-esquisa.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- V. Ex• quer me repetir os nomes dos órgão~ que citou?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A DPPS, DPF; isto é, os nomes
variam. Aqui no Distrito Federal eu não sei bem se chama DPPS ou DOPS;
em São Paulo é DEOPS, no Rio de Janeiro é DPPS. Em Brasília não me
lembro se é DPPS o órgão encarregado destas apurações, mas de qualquer
maneira é o órgão responsável por este tipo de apuração, em Brasília, São
Paulo, RiO de Janeiro, onde os fatos estão ocorrendo com mais sistematização. E mais: que esses ofícios requisitem não apenas as perícias, mas os relatórios finais e as informações que afinal se tornariam necessárias.
Afinal, o convite que por hora se resumiria na audiência do Sr. Dimas
Perrin, dono da Gráfica Americana, cujO endereço forneceremos a V. Ex•
O SR. !TALO CONT! - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Deputado halo Conti.

•

O SR. !TALO CONTI- Sr. Presidente, tenho a impressão de que a colocação do problema pelo nobre Deputado Modesto Silveira, desta forma,
nãO respeita a estrutura do órgão de segurança. Nós temos um Secretário de
segurança. Se nós nos dirigirmos a ele, da mesma forma todos esses documentos poderão vir às à nossas mãos. Se nós, da ComissãD, nos dirigirmos a
subordinados, hoje nós nos dirigimos ao Delegado; amanhã vem uma proposta de nos dirigirmos ao Superintendente; daqui a pouco estamos nos dirigiiido até a soldados, pedindo documentos. Então, há um Secretário, há uma
autoridade, que nós temos que respeitar, no sentido de que, dirigido um expedfeilte para ele, solicitando um documento do DPP, do PPPO, ou o que ele ci~
tou ali, naturalmente que vem para nós, facilita o nosso trabalho e, realmen~
te, coloca a responsabilidade da resposta na autoridade maior. A CPI em
nada será prejudícada com isso; pelO -contrário, será facilitado inclusive o seu
atendimento.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Se V. Ex• me permite, estou de
pleno acordo. A forma burocrática, a Presidência e a Secretaria saberão muito_ bem. Apenas, quando salientei os órgãos diversos, é porque há dois órgãos
comulativos que apuram a mesma matéria. Então, o Sr. Secretário de Segurança deve ser informado - ele sabe, mas deve ser alertado- de que existem
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dois órgãos cumulativos, sob sua responsabilidade, que estão paralelamente
apurando os fatos. Obrigado pela contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Em relação às questões suo.citadas Pelo Deputado Modesto da Silveira, quero informar que uma vez acatada a solicitação feita e apr<?v~da pelo Deputado Euclides Scalco em gue solicita seja a Providência tomada através do Ministro da Justiça, a Presidência
não vê por que fazer o mesmo expediente em relação ao Sr. Diretor da ECT.
Assim, a Presidência acha que com as providências adotadas e aprovadas
pela Comissão em relação ao pedido feito inicialmente pelo Deputado Euclides Scalco, resolve~se o problema. V. Ex• poderá, sem dúvida nenhuma, recorrer para o plenário, para os membros da Comissão, em relação a esta decisão que a Mesa houve assim por bem adotar em relação ao Sr. Ministro da
Justiça. Não seria justo que nós fizéssemos o mesmo, de uma forma paralela,
ao Presidente da ECT. Se V. Ex• achar que a decisão da Presidência não convém a V. Ex•, que V. Ex' não concorda com ela, V. Ex• poderá recorrer para
os demais membros da Comissão~ A Presidência colocará, sem dúvida nenhuma, à apreciação dos demais membros a proposição de V. Ex• e a deliberação
adotada pela Mesa.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Não pretendo propriamente recorrer. Talvez eu não tenha me expressado bem, quando expus que era muito
justo a pretensão do nobre Deputado Euclides Scalco, pedindo ao Sr. Ministro da Justiça a provid_ência necessária para a apuração disto.
Meu pedido foi no sentido de que como a ECT ê uma empresa com re~
cursos próprios, que não está administrativamente subordinada ao M_ini_s_tro
da Justiça e, por outro lado, é ela quem detém o controle das caixas postais,
deste tipo de informações que nós podemos receber diretamente, e porque a
nossa apuração não depende da vontade do Sr. Ministro da Justiça- nós temos um desenvolvimento, um desempenho autônomo - o meu pedido foi
apenas paralelo àquele formulado pelo nobre Deputado Euclides Scalco,
achando que contribuiria-para a apUração desta CPI, se V. Ex• e esta Comissão entendessem conveniente requisitar também, já que não estamos subordinados ao Ministro da Justiça, requisitar também a informação direta sobre a
quem pertence o número daquela caixa postal.
Foí esta a outra proposta que formulei e pediria a V. Ex• que a submetesse à apreciação, para que a CPI decida se é útil ou não ess.e pedido de perícia,
de diligêncial.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- A Presidência coloca em discussão a proposição do nobre Deputado Modesto da Silveira, que a Presidên~
cia considerou inicialmente uma providência paralela, já aprovada pela própria Comissão. Mas, diante da solicitação feita pelo ilustre Deputado Modesto da Sílveira, a Presídência abre novamente a discussão da proposição feita.
Em discussão a proposição feita pelo nobre Deputado Modesto da Silveira, sobre se a Comissão deve solicitar também ao Diretor da ECT idênticas
providências que a Comissão já solicitou ao Sr. Ministro da Justiça.
O SR. ITALO CONTI -Sr. Presidente, eu tenho a impressão de que se
nós diminuirmos aqui a nossa: burocracia- como hâ até uma política do Governo diminuindo a burocracia- oficiando somente ao Ministro da Justiça,
ele tem instrumentos, ele tem a Polícia Federal, que rapidamente pode verificar esta caixa postal. Tenho convicção e certeza absoluta que este número é
falso; não há dúvidas sobre isto, porque ninguém iria fazer um papel deste e
dar o número da caixa postal.
Eu proporia a V. Ex'l- que oficiássemos, nos termos que o Deputado Modesto da Silveira apresentou, só ao Ministro da Justiça, diminuindo o nosso
papelório aqui. Nós estamos perdendo meia hora num papel que dois indiví~
duas jogaram ali.
Q SR. PRESIDENTE - Continua em discussão.
Com a palavra o nobre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Essas coisas não devem ser minimiza~
das nessa ordem: um_ papel que dois indivíduos jogaram ali. Não. Acho que a
coisa é muito séria. I:: de fatos como este e de outras organizações que existem
aí que nós chegamos aos atentados que estão aí, realmente numa escalada de
atentados que põem em sobressalto toda a sociedade brasileira.
Fatos cerno esse devem ser apurados. Se a caixa postal é falsa ou não,
isso a investigação vai nos dizer; mas-, há um documento que deixa a sociedade em sobressalte; é mais uma organização paralela àquelas organizações que
estão atuando no meio da sociedade brasileira.
De sorte que eu só queria fazer este reparo à colocação do meu ilustre coestaduano Italo Conti, de que não é coisa de dois indivíduos; não, é uma coisa
organizada e se a caixa postal é falsa, o Ministro da Justiça ou o Diretor da
ECT vão nos informar.
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Continua em discussão.

(Pausa}.

Não havendo mais quem queira se manifestar, está encerrada a

discus~

são.
Em votação.
Os que estiverem de acordo com a proposição do Deputado Modesto da
Silveira queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Será oficiado apenas ao Sr. Ministro da Justiça.
Em relação à terceira proposição do ilustre Deputado Modesto da Silvei~
ra, quanto à convocação do Sr. Dimas de Anunciação, que teve a sua gráfica
como alvo de atentado, colocamos em discussão a proposição apresentada
pelo Deputado.
Está em discussão, quanto à convocação.
O SR. !TALO CONTI - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Tem a palavra o nobre Relator, Deputado !talo Conti.
O SR. !TALO CONTI- Quanto à convocação, Sr. Presidente, eu não
me oponho em absoluto. Somente que há necessidade que se ponha ordem
em nossos trabalhos, para que o roteiro não seja modificado a cada sessão.
Depois de esgotado o roteiro que já está fl.provado, já está mais ou menos
c.om o calendário estipuladO, poderia ser convocada esta pessoa.
Mantemos o nosso calendário como está e ele será convocado no fim;
não há urgência, de modo que não vejo necessidade de n1odificar o roteiro estabelecido pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Não havendo mais quem
queira se manifestar a respeito, está encerrada a discussão.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Quanto à ordem dos fatores,
pode não alterar desde que na verdade fossem fatores a serem multiplicados;
mas, em investigação, nós sabemos que a ordem de investigação ê importante.
Foi por esta razão, certamente, que esta Comissão, unanimemente, decidiu ouvir o nobre Deputado Marcello Cerqueira, no calor dos acontecimentos; e ainda mais, atê antecipou a audiência do Jornalista Hêlio Fernandes,
que tinha tambêm o seu cronograma estabelecido. Alterou, de novo, o cronograma, para ouvir no calor dos acontecimentos o nobre Deputado Marcello
Cerqueira; entendeu, de novo, adiar a audiência do nobre Deputado Marcello Cerqueira, porque entendeu que a cronologia ê importante, porque na
medida em que ele alegou que era importante, ele tomara um pouco mais de
conhecimento dos _fatos, pois quando a explosão se deu em sua casa ele estava
no Congresso Nacional, em Brasília; entendeu, portanto, que a cronologia
era de maior importância.
Portanto, não ê asSim uma ordem arbitrária, abusiva. Acho que domesmo modo a Comissão, precedentemente, por unanimidade, entendeu alterar
todo esse cronograma para ouvir as pessoas que foram atíngidas no curso
desta CPI, pela mesma razão, pela mesma ordem de inteligência, seguindo
esse raciocínio, eu mantenho o pedido de que o Sr. Di mas Perrin tambêm seja
ouvido imediatamente, para que ele venha, ainda com a memória fresca, ainda com dados concretos que ele possa obter agora e não depois, quando eles
poderão ser destruídos. ~uma questão atê de ad-perpetum, que ele seja ouvido imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Para melhor orientar ostrabalhos, a Presidência quer lembrar à nossa Comissão, que no início da nossa
reunião nós comunicamos que o nosSO 'ilustre presidente da ABI, que estava
convocado para prestar depoimento no dia 30 deste mês, não poderá fazê-lo
em virtude de eleições na ABI. Assim, é uma data que está disponível. Seria o
caso, porque ficamos numa discussão em que na primeira parte nós já podemos antever a manifestação favorâv61 dos Srs. membros da Comissão quanto
à convocação do Sr. Dirnas Perrin. Agora, quanto à data, eu lembro exatamente.esta data, em virtude de comunicação feita no início desta sessão e que
teria de ser objeto de um proposição. t apenas uma lembrança que a Presidência está fazendo.
Assim, eu desdobraria a proposição do nobre Deputado Modesto da Silveira em duas partes. A primeíra, em relação à convocação do ex-Vereador
Perrin e Diretor da Gráfica Americana para vir depor perante a Comissão.
Esta, a primeira parte que colocamos em discussão. Com a palavra o nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, em princípio, não há objeção maior a isso. Agora, se a Com·issão ·não colocar uma ordem nesse sentido nos seus trabalhos, nós realmente não chegaremos ao fim disto. Digamos
que amanhã urna pessoa, objeto de qualquer tipo de violência, através de um
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Sr. Parlamentar, resolva pedir audiência desta Comissão; nós então vamos
transformã-la numa Comissão de inquérito policial, que não ê o objetivo dela.
Então. acho que tudo isso merece atenção. Devemos ficar atento a tudo
isso: todos os episódios que poderão ter conotação política devem ficar sob o
foco desta Comissão. Mas há de V. Ex' compreender tambêm que nós não
podemos nos transformar numa Comissão de inquêrito policial, porque qualquer pessoa se julgará no direito, vítima de uma violência, de invocar o precedente para vir pedir audiência a esta Comissão e nós não poderemos negar.
No caso que o Deputado Modesto falou, a audiência do Deputado Marcello
Cerqueira era imprescindível, porque inclusive se trata de um colega nosso
que tem acesso ao Plenário da Comissão e que pode usar da palavra, independente de convocação.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas Hélio Fernandes, não.

O SR. MURILO BADARÓ- Sim. A Comissão atendeu ao Jornalista
Hêlio Fernandes por circunstâncias notórias.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - A outra é igualmente notória.
O SR. MURILO BADARÓ- Acho que V. Ex•estâ certo. Apenas acho
que a Comissão precisa encontrar um meio de organizar o seu trabalho, porque a rig~r não podemos ficar indefinidamente ouvindo, pois vamos cair in~
clusive na generalização. Amanhã, um parlamentar propõe que qualquer pessoa de suas relações, vítima de uma violência, tambêm tenha audiência nesta
Comissão. Assim, serâ desvirtuar.
Então, Sr. Presidente, eu queria que V. Ex• fixasse uma regra, um roteiro
de trabalho, antes de colocar em votação a convocação, para que eu possa,
pelo menos quanto a mim, expressar o meu ponto de vista. No caso de convocado, quando seria e como seria, qual ê o roteiro jã traçado, para que nós então possamos organizar isso.

o SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Mas foi exatamente, ilustre
Senador, respondendo à indagação de V. Ex•, que nós desdobramos avotação. Primeiro, quanto à convocação. Então, eu coloquei a primeira parte
em discussão. Agora, continua em discussão em relação à convocação ou não
do ex-Vereador Perrin. Esta é a matéria que está em discussão.
Quanto à data, serã objeto da segunda colocação da Presidência, para
apreciação, quando V. Ex' de fato e naturalmente voltarã a fazer as ponderações que acaba de fazer e a Mesa prestará os informes a V. Ex• em relação
ao roteiro já estabelecido. Assim, continua em discussão, quanto à convocação do Diretor da Artes Gráficas Americana.
Não havendo mais nenhum dos Srs. membros que queira se manifestar a
respeito, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Parlamentares que estiverem de acordo com a convocação do Sr.
Dimas Perrin permaneçam como se encontram.
Está aprovada.
Passamos à segunda parte, que a Presidência põe em votação quanto à
data, apenas lembrando que a Precidência prestou aquela informação iniciã.l
em relação à comunicação recebida do ilustre Presidente da ABI.
O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Murilo Badaró.
o SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, o problema da data é um
problema quase administrativo, da Presidência com o Relator, de modo que
v. Ex' pode se reunir, após, com o Relator, e verificar a melhor forma de
ajustar e alternar os trabalhos.
Nós precisamos estabelecer um roteiro certo e uma ordem para que esta
Comissão possa, realmente1 prestar bons serviços.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Se V. Ex• me permite- não
estou absolutamente aparteando V. Ex• .-- apenas para lembrã-lo que em virtude da solicitação feita pelo ilustre Senador, logo nas primeiras reuniões nos:.
sas, a Presidência e o ilustre Relator procedemos a um estudo e fizemos uma
modificação.
Portanto, as nossas reuniões, a partir do dia 23, serão realizadas às
quintas-feiras, e nãO mais as quartas, como vêm sendo realizadas, exatamente
porque o horário contlita com o de outras Comissões que são compostas por
vários membros que compõem esta Comissão.
o SR.MURILO BADARÓ- O depoimento do novo convocado não
deve ser objeto de decisão da Comissão e sim uma decisão de natureza administrativa de V. Ex'" com o ilustre Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Se V. Ex• faz essa proposição, como honradamente fez a· primeira vez, que delegou exatamente ao
Presidente e ao Relator a composição desse roteiro e a qual independeu da
aprovação dos Srs. membros da nossa Comis_são, a Presidência- e acredito
falar em nome do nobre Relator - agradece esta prova de confiança dos
nobres membros da nossa Co_hlissão.
O SR. RELATOR (!talo Conti)- Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre
Deputado !talo Conti.
O SR. 1TALO CONTI- Sr. Presidente, hã uma certa colocação na proposta do nobre Senador Murilo Badaró; é que nós podemos, e é muito natural, cair em desacordo a respeito de uma convocação. E se nós ficarmos em
desacordo, nós temos que trazer ao Plenário.
Por exemplo, a respeito da proposta do no_brr;: Deputado, acho que o exVereador Perrin deve depor depois de esgotado o nosso roteiro. Agora, não
sei se V. Ex• estaria de acordo. Então, seria problema de divergência que só o
plenário resolveria.
Há uma ilusão, e o nobre Deputado Péricles Gonçalves pode me ajudar,
pensando-se que às vezes o tempo curto ajuda a investigação. Às vezes, a investigação tem que ir um Pouco mais longe para colhermos mais elementos.
Então, isso é um problema de diligência policial, que o tempo pode ajudar e
pode desfavorecer. Não sei se o Deputado Péricles Gonçalves concordaria
com o meu raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre
Deputado PérícJes Gonçalves.
O SR. PÉRlCLES GONÇALVES -Já existe, conforme V. Ex• fala, Sr.
Presidente, uma data vaga. Então, a sugestão minha é no sentido de que o
novo cidadão a ser convocado o_ seja, exatamente, para esta data Que está vaga, com a impossibilidade do comparecimento do antigo Presidente da ABI,
dia 30.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Se assim concorda o ilu•tre
Relator, da Presidência não há nenhum impedimento.
Podemos aproveitar, e já que estamos tratando da matéria, colocaríamos
em discussão. Mas se V. Ex• concordar que seja no dia 30, e como hâ uma delegação para a Presidência e o ilustre Relator dicidirem a matéria, eu posso
aqui adiantar o meu voto de que seria favorável à proposição do Deputado
Péricles Gonçalves em relação ao dia 30.
O SR. ITALO CONTI- Sr. Presidente, eu concordaria com a proposta
do Deputado Péricles, mas desde que o Presidente da Associação Brasileira
de Imprensa passasse, depois, para o fim. Se não daqui a pouco ele tem que
pegar o lugar de outro. Ele passaria para o fim. Para ele, também não há urgência: quem sabe se até lá ele traga mais coisas para nos esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concluída, portanto, esta
primeira parte do expediente, a Presidência tem a satisfação de passar a palavra ao nosso ilustre Dr. Eduardo Seabra Fagundes, a quem solicitamos que
preste inicialmente o seu compromisso.
O SR. SEABRA FAGUNDES- Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade, sobre o que souber e me for perguntado.
Sr. Presidente, Senador Mendes Canale, eminente Senadores, Srs. Deputados. Imagino que o desejo desta douta Comissão, de me ouvir, prende-se ao
fato de haver eu exercido, durante os últimos dois anos, a Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil o que me colocou numa posição de observador
mais direto de alguns fatos, em torno dos quais a Comissão se debruça e, finalmente, colocou a entidade que dirigrcomo alvo de um dos atentados que
teve as mais trágicas conseqUência-s, có-in- a -pei'da de uma vida humana.
Pouco antes do atentado praticado contra a Ordem dos Advogados, eu
jã me preocupava com a escalada do terror, desse terror que, hoje em dia, é
aceito quase que pacificamente como oriUndo de uma ala radical situada à direita do processo político brasileiro.
Eu havia solicitado à minha assessoria que fizesse um levant_amento desses atentados, para colocar o problema perante o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, solicitando que o Governo se empenhasse, decididamente, no sentido de esclarecê-los para que a situação tivesse, afinal, um
paradeiro.
Naquela ocasião, a minha assessoria levantou quase 90 atentados, incluindo alguns que o eminente Deputado Modesto da Silveira ainda hã pouco
referiu, dirigido c_ontra a Diocese de Nova lguaçu, por exemplo, outros contra bancas de jornais, contra órgãos de imprensa, contra o Professor e advogado Dalmo Dallari e assim por diante.
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Antes que eu tivesse em mãos esse documento, esse levantamento, ocorreram as explosões na Câmara de Vereadores, no Rio de Janeiro e no meu
próprio gabinete. A partir daí, evidentemente, o assunto tomou uma dimensão muito maior e a Nação toda preocupou-se com o problema, Daf, então,
alguma coisa se fez; a convocação desta Comissão Parlamentar de Inquérito
jâ é uma demonstração de que os homens responsáveis do País querem fazer
alguma coisa para pôr cobro a essa situação.
Em todo esse período, antes e depois do atentado à Ordem, ficou-me a
impressão de que as organizações de segurança do País, sejam civis ou militares, sejam federais ou estaduais, têm, por assim dizer, a boca torta, lembrando UOJ. pouco aquele ditado que diz que "o uso do cachimbo faz a boca torta". Diria que essas organizações têm uma tendência para enfrentar com eficiência, a violência de cunho político que parta da esquerda; e não estão em
absoluto, preparados para enfrentá-la quando ela venha de outras áreas da
nação brasileira. Eu diria que, para os atentados de direita, o Estado brasileiro não dispõe de anticorpos. Está inteiramente despreparado, não tendo seguer, o que todo serviço de segurança que se preza tem, uma lista ou relação
de grupos que trabalham clandestinamente e que se associaram e que, enfim,
se compuseram para praticar atos de violência com objetivos políticos.
A grande dificuldade que as investigações enfretam é fruto desse despreparo do Estado para enfrentar qualquer ação terrorista que não provenha da
esquerda. Quando ações dessa natureza provêm da esquerda a Nação toda
presenciou- há realmente uma eficiência à toda a prova, às vezes com o emprego de métodos pouco ortodoxos no passado, mas, de qualquer forma, há
sempre uma demonstração de eficiência e eu diria até uma preocupação muito grande em demonstrar essa eficiência.
De qualquer forma, a minha atuação, especialmente no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, foi orientada por uma preocupação de
investigar a fundo isso que vinha se passando e que esses organismos de segurança não tinham condições de investigar com eficiência.
Tinha ocorrido, poucos dias antes, o atentado ao Professor Dalmo
Dallari, com o emprego de uma violência absolutamente gratuita contra um
homem da maior repeitabilidades. Nessa época muitas notícias, muitas informações haviam chegado ao meu conhecimento e ao conhecimento das autoridades de que haveria, nos resíduos de organismos·de segurança que haviam
atuado com grande desenvoltura, no passado, peças ociosas que estariam sendo empregadas na prática do terrorismo contra elementos e entidades de postura democrática, ou de postura de esquerda, ou como se queira qualificar.
Evidente que neste tipo de investigação, quando as pistas são poucas, nenhuma hipótese dever ser desprezada. Qualquer hipótese de investigaçãO deve
ser trabalhada pelos órgãos de segurança. Insisti eu, então, quer perante o
próprio Ministério da Justiça, quer perante a Secretaria de Segurança de São
Paulo, para que se penetrasse nessa zona cinzenta em que se movimenTavam,
-segundo inúmeras infOrmações concretas, com nomes, dados, datas, etcuma séria de elementos; insisti para que se investigasse essa área, ou seja, a
área na qual se reuniam elementos que, em certa fase da história do Brazil,
haviam atuado em órgãos de repressão.
Eu não diria que esses elementos agissem se_guindo instruções dos comandantes ou dos dirigentes desses órgãos de segurança, até porque a inabilidade dos atas praticados revelavam que eles não provinham de homens responsáveis, de líderes, de comandantes. Todos esses atos - como os Srs. sabem - produziram efeitos diametralmente opostos àqueles que poderh\m esperar os adeptos da ideologia que os inspirou.
O que ocorreu foi que algumas autoridades, situadas num patamar elevado da estrutura do Estado brasileiro, opuseram-se tenazmente a qualquer
investigação nessa área. Portanto, pode-se dizer que há um setor da sociedade
brasileira inacessfvei a uma investigação no tocante a atentados terroristas.
Não estou dizendo que nessa área se situem os responsáveis, mas apenas
que isto é algo que não se poderá saber porque levantou se uma barreira intransponível à investigação, apesar dos esforços que eu próprio fiz, nesse sentido. Foi dito, muito claramente, que não seria possível investigar em certos
setores, notadamente do Estado de São Paulo. Falava-se do atentado ao ju~
rista Dalmo Dallari; então, era necessário cOmeçar as investigações pelo Estado de São Paulo. Isso foi terminantemente vedado e me foi dito, muito claramente, por autoridades da Polícia Civil de São Paulo, que não seria investigado nessa área.
O que s_e disse, à época, foi: "'não é possível que o Brasil tenha um serviço
de segurança devassável; não se pode admitir que um agente secreto brasileiro
use na lapela o escudinho de agente secreto". Isso me foi dito numa reunião
sigilosa, ao que respondi que, evidentemente, essas investigações deveriam ser
levadas a efeito por pessoas igualrriente responsáveis, que teriam o dever de
guardar todas as informações que colhessem salvo se encontrassem entre os
agentes secretos alguns responsáveis pelos atentados. Estes deveriam ser en-
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treques à Justiça. Mas, se a\ investigações fossem infrutíferas, aqueles que as
realizassem deveriam, sem dúvida manter todo o sigilo para que o sistema de
segurança não fosse devassado.
Nada disso adiantou e, afinal, a investigação em torno do atentado ao
Professor Dalmo Dallari redundou em nada. A um certo momento, eu quis
mesmo retirar a Ordem dos Advogados desta investigação, achando que estávamos coonestando um inquérito que não era sério. O Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana me fez um apelo para que eu continuasse a
acompanhar as ivestigações e eu tive, então, ocasião de confirmar as minhas
impressões de que nada seria possível fazer. Decorreram tantos meses, que o
próprio Professor Dallari perdeu os últimos elementos que ainda tinha, na
sua memória, para identificar a fisionomia de um dos agressores que ele vira
muito claramente; e, afinal, as investigações prosseguiram num ritmo meramente cartorário, com providênciaS absolutamente inócuas, de tal sorte que
aquele atentado é mais um que fica impune.
Com relação ao atentado da Ordem dos Advogados, seguramente o que
mais de perto interessa a esta Douta Comissão, no momento, eu diria que a
Polícia Federal apresentou um indiciado, que foi denunciado e hoje em dia
estâ respondendo a um processo judicial, entregue à Justiça Militar.
Tenho o dever de não emitir nenhuma opinião a respeito, nenhum juizo
de valor sobre a culpaiidade do réu, para não agir de forma desprimorosa
para com um órgão da Justiça brasileira que nos merece todo respeito. Portanto, a Comissão compreenderá que nada posso dizer sobre a culpa ou a inocência do acusado. Mas posso relatar à Comissão o que existe a respeito do
assunto, o que o processo revela, urna vez que a Ordem dos Advogados fez
um exame dos autos e já dispunha, antes mesmo de eu deixar a Presidência,
de um relatório completo sobre o assunto.
O que se coligiu contra o cidadão Ronald Watters é o seguinte: haver
sido suspeitado de participação em um atentado em 1962, contra a Exposição
Soviética, no Rio de Janeiro, acusação da qual ele foi, afinal, inocentado por
julgamento da Justiça.
Um comerciante informou à Polícia que havia vendido uma máquina de
escrever do tipo da que datilografara um dos envelopes, que foram colhidos
pela Polícia e, também, um manifesto que Se responsabilizara pelo atentado à
Ordem, assinado em nome de VCC, Vanguarda de Combate aos Comunistas.
Segundo esse comerciante, uma máquina usada haveria sido vendida a
um inçlivíduo, cuja descrição correspondia à do Sr. Rona1d Watters e, mais
tarde, apresentada a ele a pessoa de Ronald Watters, ele identificou essa pessoa como sendo aquela que comprara a máquina. Afirmou lembrar-se dessa
venda, pelo fato de ter recebido o preço da máquina através de um chefe furtado, que ele não conseguiu afinal descontar. A pedcia realizada no cheque
demonstra que o punho que o preencheu não é do acusado e o comerciante
afirma que viu o acusado preencher o cheque na sua presença.
Uma outra prova que a Polícia apresenta é um diário pessoal do acusado, que tem o início em 14 de junho do ano de 1980, ou seja, apenas 73 dias
antes da explosão na Ordem o Sr. Ronald Watters resolVeu, com quarenta e
muitos anos, talvez cinqUenta de vida, começar a fazer um diário, no qual estão 1ssentados fatos corriqueiros, como a limpeza da casa, compra de objetos, enfim, coisas de todo irrelevantes, e que está interrompido exatamente na
vêspera do atentado.
Não hã lançamento no diãrio, quer na véspera, 26 de agosto, quer no dia
do atentado, quer no dia imediato. Entretanto, diz a Polícia qtie encoiltrou,
na busca que deu na Casa do acusado, uma folha de papel na qual havia, à
mão e à máquina, uma minuta do que seria lançado naqueles três dias, também com fatos absolutamente irrelevantes. Deduziu a Polícia; daí, que o Sr.
Ronald Waltters preparava um álibi para o caso de vir a ser, um dia, identificado. No verso dessa folha de papel, ele escreveu do punho dele- e ai a perícia grafo técnica verifica que a letra é do seu próprio punho - o nOme do Delegado que foi designado para conduzir o inquérito na área da Polícia Federal.
São esres os elementos que constam do inquérito pãra incriminar o Sr.
Ronald Watters.
Evidentemente, seja ele culpado ou inocente, não se chegou a bom termo
na investigaÇão realizada. Todos sabem que este tipo de atentado- e própria
Polícia reconheceu - não é praticado por um homem isoladamente. Há, portanto, um grupo do qual o Sr. Ronald Watters fará parte ou não farâ parte. O
fato é que esse grupo não foi desmontado. A própria Policia declarou por intermédio do Delegado que dirigiu o inquérito, que não tinha preocupação em
identificar esse grupo. Esse mesmo grupo, inclusive, enviou um manifesto
pelo Correio, com o mesmo tipo de máquina usado no envelope que endereçou explosivos também à SUNAB, de sorte que não hã dúvida que eles provêm da mesma fonte e as iniciais do grupo VVC estão lançadas, com uso de
um alfinete, num pedaço da bomba, que foi colhido no meu gabinete.
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A bomba, como os Srs.. sabem, tem um berço, um chassi feito de material
usado para tapetes. As mesmas iniciais que constavam desse tapete conStavam do manifesto que foi enviado, pelo Correio, ao Jornal do Brasil.
Ora, o r~Iatório do Delegado Armando Costa, que realizou o inquérito,
tem uma pérola de declaração que me permito à Comissão ler. Diz ele:
..Esclareça-se ainda que em matéria de responsabilidade penal,
a autoria que interessa é a de pessoas devidamente individuadas e
não a de siglas ou facções."
Este trecho mostra como não deve pensar uma autoridade policial encarregada de desmontar uma rede de terroristas. Evidentemente que ao País interessa, sobretudo, desarticular a trama terrorista que todo dia faz novas vítimas e continua atemorizando a Nação. E essa trama só pode ser desmontada
se as autoridades de segurança conseguirem penetrar no âmago das organiw
zações terroristas.
O conceito de pena, o conceito científico de pena, está absolutamente
distante daquela idéia antiga de que apenas significaria unia vindita contra o
autor do crime. Modernamente, ela funciona sobretudo como um elemento
de prevenção da criminalidade, como um fator de intimidação para a prática
de novos atas. Mas a Polícia, sem dúvida nenhuma, deve atuar, não apenas
repressivamente, mas preventivamente em casos como este, procurando de"
sarticular toda a estrutura que se montou para o prosseguimento do crime.
Esses atentados terroristas prosseguem exatamente porque as investigações se
fizeram debaixo desta mentalidade.
A Ordem dos Advogados não pode testemunhar perante esta Comissão
se o inquérito foi sério, se o inquérito foi eficiente ou se foi uma tentativa de
dar uma satisfação à opinião pública. Desde o princípio, a Ordem se pôs
disposição das autoridades, para contribuir com o que pudesse. E pôde contribuir com alguma coisa. Eu diria que o fato foi tratado, de início, com absoluto descaso. Pouco tempo depois da explosão, chegou ao meu gabinete um
perito do Instituto de Criminalística da Polícia do Rio de Janeiro, que olhou
superficialmente a sala e deu-a por desinterditada, autorizando que fossem
removidos tOdos os detritos que lá existiam. Nesse sentido, agiu-se na Câmara de Vereadores, de sorte que na Câmara de Vereadores não foi possível colher um único elemento para identificar o artefato que explodira.
Na ocasião, apesar do tumulto, apesar da emoção em que eu estava envolvido, eu pressenti que não podia ser apenas aquilo o trabalho da Polícia
Técnica e mandei, por iniciativa própria interditar a sala onde ocorrera a explosão. Três ou quatro dias depois, desencantado da iniciativa das autoridades, decidi contratar um perito, que foi o Sr. Antônio Carlos Vila Nova, anti~
go servidor da Polícia do Rio de Janeiro e Federal. Compareceram então ao
meu gabinete simultaneamente, esse técnico e alguns técnicos da Polícia Federal, para examinar o local. Aí então, 3 ou 4 dias depois, foi possível colher
inúmeros elementos para identificação dos artefatos, inclusive o detonador,
as pilhas empregadas e todos os resíduos, que ainda lã existiam, da bomba
que havia explodido.
Então, vejam os Srs.: de um lado o descaso dos organismos de segurança, no iniciei, e de outro lado o que foi possível colher, ao contrário do que
ocorreu na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não é possível estabelecer uma ligação mais íntima entre as duas explosões, exatamente porque não
se conhecem ou não foi possível examinar os detritos da explosão na Câmara
de Vereadores.
No entanto limitou-se a essa atividade, ou a essa cautela, a participação
da Ordem dos Advogados. Isto apesar de desde o início eu haver dito que me
comprometeria a guardar o mais absoluto sigilo quanto a todas as informações que me chegassem e de haver solicitado ao Sr. Ministro da Justiça inw
formações detalhadas sobre as investigações, tendo recebido de S. Ex•, numa
reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a promessa
de que eu obteria, em breve espaço de tempo, informações minuciosas sobre
as investigações. Não as recebi atê hoje e a Ordem pôde examinar os autos do
inquérito, quando eles chegaram, afinal, à Justiça Militar, depois de vencidos
os primeiros dias em que o Ministério Público e o Magistrado tinham que
atuar no processo.
Então, não posso dizer à Comissão se a Polícia seguiu todas as pistas,
quer com relação ao Sr. Ronald Watters, quer com relação a outras pessoas.
Não pOsso dizú se a Perícia esbarrou em algum elemento que a tinha feito
mudar de atitude, ou perder o ânimo, ou, enfim, mudar de rumos. Tudo se
passou debaixo do mais absoluto sigilo.
Quando o Sr. Ronald Watters foi preso, eu diria que houve uma tentativa de que a sua prisão fosse divulgada por meu intermédio; pelo menos, é
uma conclusão que extraio, sem maiores elementos de convicção, mas é uma
conclusão de que estou possuído. Estava ele preso, a opinião reclamava insis~
tentemente pela ineficiência dos tfabalhos, quando eu recebi um telefonema
anôniri10 avisando-me da prisão dessa pessoa. Eu, então, através de advogados que me assessoravam, fiz alguns conta tos para verificar se era verdadeira
a informação e obtive sua confirmação. Havia um preso sob suspeita. Mas
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não divulguei o fato; achei que não devia divulgar, não só porque eu havia assumido o compromisso· de não tomar pública qualquer informação, como
porque pressenti que podia haver, por trâs deste telefonema anônimo, uma
segunda intenção. Ao fim de alguns dias, como eu nada divulgasse, a própria
Policia Federal vazou a informação.
Então, divulgou-se o fato e verificou-se que o Sr. Ronald Watters, que
estava preso hã quase 30 dias, desfrutava de todo conforto; possuía, inclusive,
segundo se anunciava, um aparelho de televisão na sua cela, seguramente fornecido por parentes seus, pois não acredito que a Polícia disponha desses elementos para proporcionar tanto conforto aos presos. Mas, essas pessoas que
lhe haviam fornecido um aparelho de televisão não se tinham lembrado de
contratar um advogado. Então, eu estranhei a ausência de um advogado,
diante de uma acusação tão grave contra Uma pessoa; estranhei pela Imprensa, e poucos dias depois surgiu um adv~gado, curiosamente residente no Estado do Rio Grande dq Sul, a uma distância muito grande e que vai esporadicamente ao Rio e que desenvolveu, pelo menos de principio, a sua atuação
mais na área da tentativa de um confronto verbal com quem quer que fosse,
ou até mesmo, possivelmente, com algum representante da Ordem dos Advogados, o que sempre lhe foi recus-ado.
Mas, o fato é que uma das informações que se possui é que o Sr. Ronald
Watters é uma pessoa que não tem uma atividade profissional conhecida, um
emprego certo e que enfrentava, ultimamente, dificuldades financeiras sérias,
tendo até algumas dívidas reclamadas por fornecedores, pelo comércio situado nas proximidades de sua casa, não se sabendo como ele teria tido recursos
para contratar um advogado no Rio Grande, do Sul, inclusive
proporcionando-lhe as despesas de viagem, pelo menos para que ele pudesse
desempenhar a sua defesa a contento.
Todos estes dados, evidentemen_te, colocam o acusado dentro de um perfil ideal, quer para ser realmente um participante do atentado, quer para ser
uma pessoa apresentada como participante do atentado, sem ter sido.
Se qualquer um de nós fosse escolher- desculpem o emprego da expressão- um bode expiatóriO, escolheria exatamente uma pessoa como o Sr. Ronald Watters. Então, ele tanto pode ser um bode expiatório, como pode ser
um participante do atentado; não faço, aqui, qualquer juízo de valor sobre a
prova coligida; a Justiça Militar dirá.
Agora, volto a lembrar que é impossível saber, a esta altura, se a Polícia
se conduziu com eficiência. Por exemplo, uma das hipóteses que não podia
deixar de ser investigada foi a explosão ocorrida pouco tempo depois na
fábrica, ou no setor da Fábrica do Exército, em Duque de Caxias, na qual se
produzia exatamente o explosivo que foi empregado na bomba entregue à Ordem dos Advogados. Pode ter havido uma mera coincidência, mas esse tipo
de coincidência a Polícia não pode desprezar. No processo não consta uma única palavra no sentido de indicar se essa hipótese foi ou não perquirida; e foi
aventado, inclusive por mim e pela imprensa, na época.
Depois de se diVulgar que o artefato que explodira na Ordem dos Advogados era feito com uma certa sofisticação, passou-se a difundir a idê:ia de que
era, na verdade, uma bomba caseira, que podia ser fabricada por qualquer
pessoa, que era facilmente manipulável, que os explosivos eram facilmente
encontráveis. Não se indica nenhuma providência que tenha sido dada no
sentido de investigar um pouco mais a fundo quem poderia ter acesso a esse
explosivo ou quem poderia elaborá-lo. O que se diz- e acredito que seja ver~
dade- é que qualquer pessoa poderia preparar uma bomba daquela espécie,
mas poderia preparar se se dedicasse ao aprendizado, se se dedicasse ao estudo desse assunto. Por exemplo, nenhum de nós, presentes nesta sala, poderia
elaborar um artefato daquele. Então, dizer que o esquema para preparação
daquele artefato pode ser encontrado em livros especializados, a meu ver, é
dizer muito pouco, porque são pouqufssimas as peSsóas que se dedicaram ao
estudo des~e assunto, dessa matéria, para poder afinal ficar em condições de
manipular um explosivo de alto poder destrutivo. Um explosivo que com
poucas gramas - menos de duas gramas - causou uma destruição enorme
na Ordem dos Advogados. E um explosivo, segundo se diz, com um poder
destrutivo que equivale a 30 vezes a dinamite e que ofereceria risco ao preparador do artefato, no momento de confeccionâ-lo; se não fosse uma pessoa
extremamente hábil para prepará-lo, estaria arriscado a tornar-se vítima do
seu próprio artefato, no momento de montá~lo. Montaram esse artefato com
requintes de cuidados, de detalhes. Todas as peças, os detonadores, as pilhas,
são fáceis de ser encontrados, mas são pouqu{ssimas as pessoas - repito que têm o conhecimento necessário para realizar aquele tipo de bomba.
Quando se diz que é uma bomba caseira, evidentemente quer-se dizer
que não é uma bomba feita em indústrias, produzida em série, não é um artefato como a granada, enfim uma bomba dessas usadas pelas autoridades.
Mas, evidentemente, trata-se de um artefato que pouquíssimas pessoas estariam em condições de produzir, embora qualquer um de nós, que se dipusesse
a estudar o assunto, tivesse condições de fazê-lo.
O que fez a Policia, nesse sentidO, para esclarecer esses pontos? Eu não
posso testemunhar, porque baixou~se uma cortina de silêncio enorme, que
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não foi penetrada sequer pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que tem merecido de todos os setores do País a maior confiança no sentido de participar de inúmeras investigações de toda espécie, sem que jamais
se tenha colhido daí qualquer resultado inconveniente ou negativo. Então, só
posso concluir que a atitude tomada pelas autoridades, no sentido de manter
a Ordem dos Advogados do Brasil afastada da investigação, revela possivelmente o desejo de permitir uma maior liberdade de ação no sentido de seguir
apenas as pistas, os indícios e diretrizes que não parecessem inconvenientes.
Portanto, o próprio relatório da autoridade do inquérito diz que inúmeras
pistas foram seguidas mas que essas pistas não são reveladas em apreço- à dignidade das pessoaS que se viram colhidas por ela e que devem ser tidas como
inocentes até prova em contrãrio.
São estas, Sr. Presidente, egrégia Comissão, as informações que poderia
trazer aqui e creio que talvez fosse mais produtivo o nosso diálogo a partir do
momento em que alguns eminentes parlamentares quisessem formular alguma indagação concreta sobre fatos do meu conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concluída a exposição do
Dr. Seabra Fagundes, passa-se à hora destinada às perguntas.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado !talo Conti.
O SR. !TALO CONTI- Dr. Seabra Fagundes, meus cumprimentos
pela exposição clara, que muito contribuirá para os nossos trabalhos.
Nós acompanhamos atentamente a sua exposição e temos aqui algumas
perguntas para que V. S• nos ajudasse.
A primeira pergunta que faria seria se a exposição de V. S' deu a entender que V. S• se preocupa com a repetição de atentados no País. Certo?
O SR. SEABRA FAGUNDES- Sem dúvida, Deputado. Acho que
todo dia estamos presenciando repetições de atentados. Houve um certo
período de calmaria logo após a explosão na Ordem dos Advogados doBrasil, mas hoje em dia eles foram retomados já com enorme freqUência, cOmo se
viu recentemente com as explosões na casa do Deputado Marcelo Cerqueira,
por exemplo, da gráfica do Sr. Perryni, da própria Tribuna da Imprensa e assim por diante.
O SR. ITALO CONTI -A sua preocupação, de certa forma, e a mesma
da opinião pública. Gostaria de ouvir de V. S•
Durante o seu depoimento, eu elaborei aqui um quadro de hipóteses a
respeito do atentado na OAB, para podermos raciocinar.
V. S• sabe que o Governo Federal avocou o inquérito que está sendo feito pela Polícia Federal. Até agora, praticamente nenhuma luz temos. Inclusive, essa pessoa que está presa ê um suspeito sobre o qual a Justiça ainda deverã se pronunciar. Então, perguntaria: dentro de um quadro de hipóteses, V.
Sf- consideraria o Governo conivente com o ato, autor do ato, incapaz de
atuar no ato por erro ou omissão, ou os órgãos do Governo não estão preparados para atuar nesse tipo de crime?
Não sei se me flz entender.
Pelo que escrevi aqui, no meu entendimento, numa dessas hipóteses nós
tefnos que cair.

O SR. SEABRA FAGUNDES- Eminente Deputado, jamais atribui
diretamente ao Governo a responsabilidade pela prâtica desses atos, até porque acho que eles também tiveram o objetivo de tumultuar o processo político e até mesmo desestabilizar o sistema, lançando o Brasil num período de
convulsão política que seria favorável ex;atamente aos extremistas, que pretenderiam obter uma posição de mando superior à que detêm. Uma vez eu
disse, depondo perante uma outra Comissão parlamentar, que considerava
que os atentados tinham sua origem nos quintais do regime. Quis com isso
significar que e"ra pessoas que possivelmente, em outras épocas, colaboraram
muito intimamente com as autoridades, com os organismos de segurança,
atuaram como braços da repressão aos dissidentes do regíme, talvez com
braços clandestinos da repressão. Mas, o fato é que são pessoas que possivelmente- estamos em hipóteses, como V. Ex• mesmo acentuou- que se liga-:
ram, num passado não muito distante, a autoridades) a pessoas que conti~
nuant atuando no Estado e que se sentem, por isso, com a imunidade de v~
lhos camaradas, quando têm que ser investigados por antigos comp,anheirdl
de lutas e colaboração.
Portanto, eu não formularia a hipótese de que o GQverno seri_ª- respons.t..
vel, que ele teria ordenado a prática desses atas. Mas, como disse de iníCiOJ
vejo que os organismos de segurança não estão habilitados à descoberta d'&
>Verdade nes~a·área. Não estão habilitados, primeiro por uma questão quedetini como de cacoete; segundo, porque talvez os velhos laços de camaradagem
impeçam uma investigação mais profunda e talvez, quem sabe, devido ao fato
a que jã me referi anteriormente, hã uma ãrea da sociedade que está imune à
investigação.
Poder-se-ia dizer, entã(l, cm síntese que há uma dose de incompetência,
uma dose de pouca vontade de se ir muito a fundo na investigação.
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Uma outra Comissão Parlamentar de Inquérito, aquela que a Assembleia Le~islativa de São Paulo ~ealizou em torno dos incidentes da Freguesia do
O, foi muito mais a fundo na investigação da verdade do que o foram as autoridades policiais em torno dos mesmos fatos. Isto mostra que, quando se quer
descobrir a verdade, há sempre uma possibilidade de se chegar próximo a ela.
O SR. !TALO CONTI- V. Ex• falou na incompetência policial. Quer
dizer, coincide mais ou menos com o que escrevi aqui. Não está preparada
para atuar contra esse tipo de crime. Pode ser considerado assim?
O SR. SEABRA FAGUNDES- Diria sim, nobre Deputado, na medida em que me parece que a Polícia não se preparou. Veja V. Ex• que os organismos de segurança brasileiros pelo menos segundo se sabe, não têm uma única lista de envolvidos na prática de atividades clandestina política da direita. Portanto, não houve uma única infiltração, não há anticorpos, não há
uma preparação do aparelho policial para enfrentar esse tipo de atentado.
Gostaria de acrescentar, ainda, que, logo após o alentado, o Conselho Federal da Ordem se preocupou com a minha segurança, e alguns companheiros
tomaram algumas providências no sentido de verificar se era possível, já que
o Governo não me dava segurança, montar uma segurança priVada, paga
pela Ordem dos Advogados, para me manter a salvo de um eventual segundo
atentado, que eu achava que pelo menos proximamente não iria ocorrer. E
naquela ocasião, o que se verificou foi o seguinte: até mesmo as empresas particulares, que se dedicam a esse tipo de atividade, todas elas são formadas por
homens que provêm de organismos de segurança, de áreas que se bateram inclusive sob inspiração ideofóglca cántra os movimentos de esquerda no País,
há alguns anos atrás: são todos homens posicionados ideologicamente, de
sorte que os companheiros logo chegaram à conclusão que se eu afinal me entregasse a uma segurança particular, estaria me coloCando na boca do leão.
O SR. ITALO CONTI - Nobre Depoente, a título de esclarecimento,
não_sei se V. Ex• desconhece- mas vou transmitir porque conheço-, na escalada de esquerda no País, que começou praticamente em 1968, na escalada
de esquerda, a mesma situação aconteceu; os órgãos policiais não estavam
preparados para aquele tipo de crime; preparo nenhum. Não havia nem a
quem procurar para comandar as ações contra a atuação das esquerdas, dos
atos terroristas. Depois de algum tempo, chegada à conclusão que nenhuma
Polícia do País tinha condições de lutar, sozinha, contra esses crimes, surgiram os 001-CODI, que representavam a entrada do Exército, que todos lastimamos até hoje, que tivesse entrado neste assuntO·, que só serviu para
desgastá-lo, mas que teve sucesso. Na criação dos DOI~CODI, conseguim9s
-o Governo- juntar o que havia de melhor no Exército, pára~queâistas, na
Marinha, fuzileiros navais, na Polícia Militar, na Polícia Civil; então, criaram
esses órgãos que também não tinharidicha de nfnguém, e começaram a fazer
um trabalho inicial de investigação, de coleta de dados-, de atuação e, no fim,
de certa forma, conseguiram derrotar aquele terrorismo claramente de esquerda.
Então, já que V. S• considera que a Polícia é incompetente, não está pre~
parada para atuar nesse tipo de crime, e considerando que os DOI-CODI foram desativados no sentido de operações, que hoje não participam mesmo os núcleos que sobraram se resumem a serviços de investigações- pergunto
a V. S•: Tendo este quadro quase que de impunidade descrito por V. S•, seria
o caso de rearticular esses DOI-CODI, no sentido de fazer frente a esta escalada terrorista de direita a que V. S' se refere, ou nós devemos somente apelar
para que a Polícia trabalhe mais, trabalhe mais, a opinião pública, advogados
e Deputados, falando .. trabalhe mais," quando trabalhar mais exige treina-~
menta, exige equipamento e exige comando e~ciente?
O SR. SEABRA FAGUNDES- Nobre Deputado, acho que, como V.
Exlacentuou, foi um mal que se praticou contra a Nação o envolvimento das
Forças Armadas em atividades de mera repressão. Entendo que o resultado
positivO- Cjue seja possível colher tem contra si um resultado negativo muito
mais elevado, na medida em que se degrada um pouco a imagem das Forças
Armadas •. que evidentemente são uma instituição permanente do País, que
sempre fot extremamente respeitada e que é um fator de equilíbrio da socieda~
de brasileira. Então, evidentemente que não sou favorável, se V. Ex• pergunta
a minha opinião, a remédios excepcion3íS, tão excepcionais quanto esse.
Acho que o Estado deve aparelhar-se através de órgãos do seu sistema de segurança interna; se não tem aparelhamento, crie. Se é possível criar um apare~
lhamento desses na área do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, por que
não é possível criá-lo na área dos Ministérios civis? Não vejo porque não se
possa obter a mesma eficiência em outras áreas que não as Forças Armadas.
Como eu disse de princípio na minfia exposição, os atas terroristas de direita já vinham ocorrendo no Brasil há muito tempo, portanto quando Ocorreu a explosão na Ordem, já poderia ter sido criado um sistema de repressão,
um sistema de prevenção desses atentados. Como V. Ex' lembrou, no primeiro atentado de esquerda praticado no Brasil, não havia ainda um sistema capaz de reprimi-lo; mas isso foi logo criado ,e medidas foram tomadas inclusive, por vezes, com emprego de métodos pouco ortodoxos. Recordo~me, por
exemplo, que num dos casos de seqUestro de embaixador - não estou certo
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se do americano ou suiço -, antes que ele fosse libertado, poucos dias depois
do seu seqiiestro, as autoridades já estavam em volta da casa onde ele estava
detido~ É verdade que não puderam atuar muito diretamente, para evitar
quaisquer riscos à segurança do diplomata. Mas o que se verificou é que ainda sem o emprego de violência - o que poderia acarretar a execução do diplomata- ele pôde ser localizado. Isso mostra que a investigação pode ser
realizada por meios pacíficos, respeitando os direitos elementares do cidadão,
e mesmo assim ser eficiente. Entendo, porém, que a sede dessas investigações,
ou desses organismos de segurança, não deve estar nas Forças Armadas; deve
ser um organismo do Estado. Se não existe, que se organize, que se crie, na estrutura do poder civil, um mecanismo eficiente para fazei- essas investigações.
O "SR. ITALCO CONTI- Apreciei muito a sua conclusão, que também
é a minha. Ê minha opinião também, que se crie, nos órgãos civis, elementos
altamente preparados para esse tipo de ação. Sabe V. S•, melhor até do que
eu, face a sua cultura, face a sua erudição, que a Inglaterra, país altamente liberal, a França, a Alemanha, Itália, Canadá, países que são citados como altamente liberais, foram obrigados pela opinião pública, pelos reclamos da
opinião pública, a criarem não só leis específicas para o problema, como também órgãos específicos para esse tipo de combate.
Então, realmente apreciamos muito o seu parecer, de que há necessidade
que a Polícia se prepare por treinamento e equipamento, para esse tipo de
combate, seja contra direita, seja contra esquerda. Será um órgão sempre preparado para combater o terrorismo, venha de onde vier. Obrigado.
-Agora, para terminar, cito homens de alta responsabilidade, como o Ge~
neral Portella, que foi Chefe da Casa Civil do Presidente Costa e Silva, o General Ferraz, Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, órgão ligado ao
Presidente da República, e o Brigadeiro Délio Jardim de Matos, que é reconhecidamente, e é proclamado, um dos militares mais liberais deste País;
aqueles que os conhecem sabem que ele é muito mais liberal do que a própria
imagem que a Imprensa dá. Ele, em declarações nestes dois últimos dias, ê favorável a uma lei antiterror. Digo uma lei antiterror porque ê um nome que é
usado na literatura do assunto; pode ter outro nome qualquer; poderia ser
uma lei específica, uma lei antiterror; poderia ser, por exemplo, a introdução
de alguns artigos na Lei de Segurança Nacional.
De certa forma, receberiam força legal esses órgãos da Polícia, para que
pudessem atuar, a exemplo do que países liberais foram obrigados a fazer;
porque-v. Ex• mesmo disse no cotneço que estã preocupado, porque ê possível que os atentados não fiquem aí.
Então, eu perguntaria a V. S• Como V. S• encara a opinião desses trCS
eminentes chefes militares, hoje com responsabilidades, especialmente os dois
últimos, a respeito de uma lei específica para combater o terrorismo. Ou,
como disse, através da Lei de Segurança, que é a mais apropriada, ou de um
Código. Afinal, não sou jurista, e V. Ex• é, reconhecidamente, um grande jurista; onde nós poderíamos colocar alguma coisa a exemplo desses países, repítà,-para que houvesse'força de lei no combate a esse tipo de crime?
O SR. SEABRA FAGUNDES - Nobre Relator, uma das preocupações que nós todos devemos ter é com relação a se adotar para o Brasil certos modelos que funcionam adequadamente em outros países, onde os costumes políticos são diversos. Por exemplo, se ingressarmos no campo do Direito Constitucional e lembrarmos o que existe, por exemplo, na França, em termos de poderes de emergência, podemos achar um instrumento altamente sábio para adotar o Governo de poderes excepcionais, em momentos de crise.
Mas acontece que na França esses poderes são usados realmente em circun~
tâncias excepcionalíssimas, e desde que adotados só foram acionados uma
vez, e assim mesmo, com extrema parcimónia. No Brasil, o nosso grau de
educação política é outro, de sorte que as nossas experiências mostram que há
urna tendência muito grande ao abuso; e lembraria o que se conta aresp<?it~
de um grande brasileiro, de um eminente político, o Sr. Pedro Aleixo, que foi
Parlamentar e Vice-Presidente da República. No momento em que se cogitou
de se editar um ato de exceção, e ele se opôs, perguntaram-lhe se ele não confiava no Presidente da República. Ele respondeu, segundo versões que se divulgam, que ele confiava no Presidente da República; que o temor dele não
era dos desmandos do Presidente da República, e sim do guarda que estava
na esquina,
Eu acho que uma lei antiterror no Brasil, ou seja, uma lei que se destinasse a dotar a Polícia de poderes ainda mais excepcionais, ainda mais fortes do
que os que ela já detém, e que ela já provou que não sabe usar, poderia agravar a situação, na medida em que colocaria esses instrumentos ainda mais
drásticos, ainda mais excepcionais. nas mãos de pessoas que não estivessem
habilita~as a usá-los com equilíbrio, com isenção, com imparcialidade. Aindamais porque n~o foi possfvel verificar se existe algum elemento ligado ao sistema de segurana envolvido nos atentados terroristas.
Então, qualquer lei que criasse instrumentos excepcionais - e nó"iem
que eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou dizendo que é uma hipótese que não foi descartadã.- qualquer instrumento mais violento de poder nas
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mãos da Polícia, poderia finalmente ser usado pelas próprias pessoas que devem ser combatidas) ou pelo menos pessoas ligadas a elas. Eu diria que, hoje,
diante do quadro brasileiro,seria totalmente inconveniente a adoção do que
se tem indentificado como uma lei antiterror. Eu respeito a opinão dos eminentes militares a que V. Ex• se referiu;·e-Sei emitem essas opiniões com absoluta boa fé, imbuldos do desejo de contribuirem para a solução de um problema que a todos nós preocupa. Mas é preciso, em primeiro lugar, dotar o aparelho de segurança do Estado de instrumentos de investigações suficientes e
capazes para, só depois. se nós estivéssemos numa situação diferente no plano
político-Tnstitucional, pensarmos na adoção de medidas mais drásticas. Isso
só poderia ser cogitado quando houvesse um poder em condições de fazer o
pleno controle do uso desses poderes excepcionais, e isto não se verifica atualamente. Foi dito muito claramente, no Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, que era inútil tentar investigar a área do DOI-CODI de São
Paulo, porque não seria franqueada a entrada, naquele setor, para investigar
a existência de algum responsável. Evidentemente, caso esta hipótese fosse
verdadeira, tal fato não deveria ser debitado ao seu Comandante, ao Comandante do Exército, porque ele próprio poderia estar sendo ludibriado. Como
ele pode ter certeza que um seu subordinado, extravasando das suas atribuições, não agiu ilegalmente, não agiu de forma violenta, não praticou um
delito? Como vai se dar mais poderes exatamente a esses organismos?
Sinceramente, nobre Deputado, o difícil nessas coisas ê encontrar ajusta
medida do equilibrio. Eu acho que, nesta altura, se adotássemos no Brasil
uma lei antiterror, nós teríamos, nãi:i iii'iia situação de melhor equilíbrio entre
os interesses da comunidade de identificar os c:ulpados e erradicar o terrorismo e os interesses dos indivíduos, mas a quebra desse equilíbrio, com a balança pendendo exatamente contra a Nação .
O SR. ITALO CONTI- Eu, que não sou jurista, fico numa certa dúvi~
da, porque não se faz uma lei, mesmo necessária, porque os que vão aplicâ-la
não servem, não prestam, não têm capacidade. Então, fica uma coisa assim
um pouco duvidosa para mim.
Para terminar, nobre Depoente- a bibliografia sobre terrorismo, hoje,
é de um volume muito grande entre todos os países- o homem liberal inglês
-a título de ilustração -_diz assim: "se o Governo reagir, no caso do terror,
apenas com meios legais, o povo passará a duvidar da capacidade do Gover~
no em manter a lei e a ordem, se reagir com medidas repressivas e inconstitucionais, o povo se revolta". E este o grande drama que cabe a todos os governos, face a este crime que hoje envergonha toda a humanidade.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- De acordo com a lista de inscrição, concedo a palavra ao nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR. PERICLES GONÇALVES -Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
eu me vejo gratificado com a presença de S. Ex• nesta Casa, e me sinto feliz
pela explanação altamente judiciosa que S. Ex• fez em torno do problema,
particularmente no que afetou à Ordem dos Advogados e que tirou a vida de
uma criatura, membro de tradicional família de minha cidade, Niterói.
Eu queria fazer uma única pergunta a V. Ex•, para depois fazer uma dis~
sertação rápida, em várias pinceladas; queria que V. Ex• me informasse quanto tempo decorreu após a explosão, para que a Polícia Técnica, fosse Federal
ou Estaudal, comparecesse ao local para os exames de praxe.
O SR. SEABRA FAGUNDES- Nobre Deputado, cerca de duas ou
três horas depois da explosão, esteve no local um técnico da Polícia estadual,
que lâ permaneceu durante cerca de meia hora, e como eu disse no início, liberou em seguida a sala, que permaneceu interditada por decisão minha. Três
ou quatro dias depois, não posso assegurar a V. Ex•- a explosão ocorreu no
dia 27 de agosto; não me recordo do dia da semana; provavelmente, salvo engano, numa quarta-feira- no sâbado, jâ então com a presença do Dr. Antônio Carlos Vilanova, perito contratado pela Ordem dos Advogados, compareceram para a captação de elementos, ·dois ou três agentes da Policia Federal, inclusive um técnico que me pareceu um homem extremamente competente, cujo nome não me recordo, mas que havia ido ao meu gabinete na
terça-feira à noite, e por falta de luz,- porque a explosão danificou o sistema
elétrico - lá voltou no sábado de manhã, onde então foi possivel colher- o
relatório fala em trezentos detritos C'U pedaços de bomba, mas o fato é que foram colhidos cuidadosamente - os elementos que lá restaram.
Então, eu diria que houve esses dois intervalos: Policia estadual, duas ou
três horas; Polícia Federal, trés a quatro dias.
O SR. PERICLES GONÇALVES - V. Ex•, na sua explanação, falou
que o uso do cachimbo faz a boca torta, faz o cacoete. O nosso representante
da ComiSsão falou que a Polícia estava despreparada para apurar atos de
qualquer dos lados. Eu, como sou do centro, nem da esquerda, nem da direita, trago um depoimento que é público e notório.
A Polícia, anteriormente, preocupava-se muito com as coisas erradas da
esquerda; tanto assim que há pouco tempo, até para se conseguir emprego
exigiam o atestado ideológico. No caso em tela, não interessa a nós saber se
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foi da esquerda ou da direita porque a grande ofendida foi a sociedade. Queria perguntar a V. Ex~ mencionando que, no caso da bomba na gráfica do
Hélio Fernandes, o Governador do Estado determinou, de imediato, que fosse o inquérito policial acompanhado pelo representante do Ministério Público. O mesmo aconteceu no caso da Ordem dos Advogados? O Ministério
Público se fez presente no inquérito?
O SR. SEABRA FAGUNDES- Eminente Deputado, corno eujã disse, o inquérito foi mantido debaixo de sigilo tal como um segredo, mantido a
sete chaves. Pelo que eu sei, o Ministério Público só teve ocasião de atuar na
área judicial; portanto, ele terá tido ciência da comunicação da prisão de três
pessoas, pois houve duas outras pessoas além do Walters. A Lei de Segurança
Nacional faculta que a prisão seja decretada pela autoridade administrativa,
mas impõe a comunicação imediata ao juízo e essa comunicação foi feita no
prazo da lei; aí seguramente, o representante do Ministério Público, junto ao
Sr. Auditor, terâ tido ciência do fato. Mas, ao que me consta, as investigações
não foram acompanhadas pelo Ministério Público.
O SR. PERICLES GONÇALVES- Face a esse fato, Sr. Presidente, eu
encerro a minha participação do debate, pedindo a atenção dos membros des~
ta Comissão para esse detalhe importantíssimo: Um inquérito que foi instaurado na Polícia do Rio de Janeiro teve, de logo, a presença do Sr. Representante do Ministério Público; teve, de logo, a presença dos componentes desta
Comissão que, incorporada, se fez representar no gabinete do Secretário e no
Gabinete do Governador. Ambos disseram, alto e bom som, do interesse de
.~e apurar, tanto que foi colocado um Representante do Ministério Público
para, pari passu, acompanhar as diligências.
Então, eu pediria, submetido ao Plenário, fosse sugerido ao Sr. Ministro
da Justiça que um Representante do Ministério Público, seja um fiscal da lei,
seja um representante da sociedade brasileira, participasse, também pari passu, como aconteceu no Rio de Janeiro, do andamento -desse inquérito, que
ontem foi tirado das mãos do Governo Estadual, para ser colocado no Governo Federal. Diante dessa revelação do nosso convidado, provavelmente
iria se repetir o mesmo fato ocorrido com a Ordem dos Advogados, que não
teve acesso ao andamento do inquérito.
Ao fim, como para descanso de V. Ex•. Sr. Presidente, quero dizer que
dada a nossa atribuição, no Rio de Janeiro, eu e o Deputado Modesto da Sil~
veira tivemos a oportunidade de constatar que, realmente, a Polícia e a sociedade carioca estavam, como estão, interessados na apuração dos fatos. Oxalá
<;1. Polícia Federal, que está sendo agora a única a tentar a descobrir os fatos,
possam trazer luz aos acontecimentos, para a punição dos culpados desse la~
mentável acontecimento no Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A proposição de V. Ex•, Sr. Deputado, será colocada, na final desta nossa reunião, em discussão e vota-ção.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS - Sr. Presidente, Dr. Seabra Fagundes;
Eu, realmente, fiquei impressionado com o seu depoimento; aliás já havia tido conhecimento dele quando V. S• depôs na CPI da violência. Sua
análise, sinceramente, tirando aqui um ou outro ponto, eu até assinaria em
baixo. Vou, perante esta Comissão, fazer uma confissão; de fato, eu estou me
confessando, mesmo. Sou daqueles que entendem que os atos de terrorismo a
que a Nação tem assistido, com as conotações que podem ter, onde naturalmenten_ós temos que d~r uma certa ênfase àqueles de direita- não há dúvida; podem também outros tantos ser infiltrados e ser de esquerda; sobre isto
também não há dúvida; em outros tantos, nem de direita e nem de esquerda;
um paranóico, vivendo esse clima pode praticá-lo- têm que ter um basta. E
a nossa Polícia, a nossa Justiça 1 hã de levar isto com devida seriedade) para
que a Nação não fique na eterna dúvida sobre a quem pode interessar isso tudo.

Sempre se ressalva a pessoa do nosso Presidente, mas não há dúvida de
que quem é mais atingido nesse proCesso todo é o Presidente, particularmente
quando, tirando-se a pessoa dele, total e completamente, de qualquer participação- lógico- levanta~se dúvida de que alguém ligado a ele- como V.
Ex• disse há pouco, o guarda do quartel, o guarda da esquina- possa realmente, de uma certa forma, ter a mão armada por isso. Da mesma forma,
posso confessar a V. Ex• que nos idos de 66, 67, 68, 69,70 até73, participei de
todo esse processo, às vezes diretarnente, às vezes indiretamente. Nós detectamos muita gente, pertencente ao regime, engrossando a esquerda. Não vou citar o caso do Lamarca, das organizações terroristas de esquerda que nós
tínhamos em São Paulo, que não chegavam a uma centena de atuante; 30%
eram tipos militares, inclusive militares da ativa; portanto, pertenciam ao re~
gime da época, mas já estavam totalmente desvinculados da instituição,
abraçando a ideologia de esquerda.
Então, é passivei realmente que esses atos terroristas, de uma certa forma, neste ou naquele caso- não digo em todos- tenham a particir .:;:ão de
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alguém que tenha pertencido ao quintal do regime. Afinai de contas, todos
nós pertencemos aos quintais do regime, seja de esquerda, seja de direita.
O que realmente eu acho que deve ser questionado é a possibilidade de a
Polícia levar isto a sério. E .aqui vou encampar a tese aqui do meu colega De,.
putado Péricles Gonçalves, porque a gente também conhece alguma coisa de
Polícia. Um dos fatos que impedem às vezes de esclarecer certos fatos é a própria estrutura da Polícia. Aliás, o. g;-ande mal deste País é a estrutura da Polícia. Vou dar um exemplo rápido. Qualq~er tipo de crime ilícito penal que
ocorre em qualquer setor da sociedado),pela própria estrutura legal, quem
atende de imediato, no momento é a Põ,cia Militar. E a Polícia Militar que
colhe os primeiros dados; só posteriormente é que a Polícia Civil é chamada
ao caso, no processo judiciáriO, e posteriormente ainda a própria Justiça reformula tudo aquilo que começou indevidamente com a Polícia Militar, foi
mal feito pela Polícia Civil, porque o início foi errado, e muito mal feito ainda
pela Justiça porque ela colhe os dados, fruto daquilo que vem errado desde o
começo, motivo pelo qual posso garantir a V. Ex• que todos os processosaqueles assaltantes terroristas e comunistas - todos os processos eram mal
feito e iSso íiidusive deu a eles penas muito brandas, porque o processo estava
mal feho, porque não existe uma-estrutura de Polícia para enfrentar realmen·
te não só o terror, o crime, o próprio crime.
Veja este caso também; eu não entendo porque a Polícia Federal possa
ter avocado o processo do Rio de Janeiro, porque ela não está preparada para
isso. Quem inicia o processo deve~terminar. Há um problema conjuntural,
circunstancial, desde a primeira c6feta da prova, desde o primeiro resguardo
do local do crime; aliátdsso aqui era uma luta incessante que eu tive com o Secretário de Segurança, meter na cabeça da Polida de que a manutenção intacta do local do crime era quase 90% da essência de um processo razoalvemente
bem feito.
Mas isso é uma mentalidade que não existe, inclusive porque a própria
lei atribui à Polícia Militar essa primeira ação e ela está despreparada, porque
a própria lei não a torna preparada. A Polícia Militar faz o policiamento ostensivo fardada, quase que uma ação estática, que num processo criminoso,
que começa com o crime no local do crime, ela entra estaticamente, deturpando todo o processo. A própria Polícia Civil, quando vai instrumentar um
inquérito qualquer, está completa-mente mal instrumentada.
Nesse caso, a perícia é fundamental. Tenho certeza que em São Paulo a
Polícia Federal nem peritos tem à altura - certo? - para desempanhar a
função. E o perito que começa ê o perito que deve estar engrenado- vamos
dizer - dentro de todo o processo.
Aquí, até concordo com V. Ex.'; discordo um pouquinho do meu colega
!talo Contl, porque a lei antiterror, seria inócua. QUem iriã. cumprir esta lei,
se a própria lei que temos não trabalha em proveito de esclarecer o crime? A
nossa Polícia não tem unidade; ela é toda distorcida, ela ê toda dicotômica.
Não que ela seja despreparada; ê a lei que não a torna preparada. As leis são
totalmente caducas, são inócuas. Pela própria Constituição, toda a manutenção da ordem pública, de segurança interna nos Estados da Federação, é
atribuição única e excfusiva da Polícia Militar.
A nos-sa Constituição, as nossas leis, não têm uma palavra sequer que
fale em Polícia Judiciária~- Nlál1"áPolícia Judiciária; ela é desconhecida. A
Constituição filia em -Polícia Militar e em Polícia Federal. Agora, a Polícia
CivH, que é quem deVe realmente instrumentar os inquéritos, deve ser a essência da Polícia dos Estados, ela não existe.
Deste modo, muito maíS-iiU-poriã.rlfe, pã.ra enfrentar o terror, enfrentar o
crime, é realmente preparar a Polícia, estrutui'ar a POlícia, que não está preparada nem para enfrentar o próprio crime. Repito, ela não tem culpa absolutamente nenhuma disso; as nossas leis é que as tornam absolutamente inóctas. E posso lhe garantir que quando, inclusive, o próprio DOI-CODI assum u todos os encargos tristes e dolorosos de enfrentar o crime, isso nos criou
in1ímeros problemas, porque quero instrumentava os inquéritos policiaismilitares era a Polícia, porque ela é que tem o instrumental legal de fazer a
perícia, a necrópsia; os DOI-CODfllâo tinham. Então, o próprio inqUérito
policial- militar, às vezes, que _ê feito- digamos- dentro do espírito do
Código Penal Militar, tem que estender a mão e pedir o auxílio da Polícia. Os
inquéritos, todos, não podem prescindir de perícia, de necrópsia,_ e todos essas atribuições são frutos de órgãos especializados que só existem na Polícia
Civil, não existem em outra Polícia.
Então, esses aspectos podem parecer aqui e?'trem~mente casuísticos, mas
isso acjui"é o que emperra a máqUina de combater qualquer tipo de crime.
Nesse problema do terror, por exemplo, a perícia - no meu entender- é
90%. E falta aí, realmente, um pouquinho de boa vontade- não sei de quem
- e:m realmmte esclarecer isso tudo.
Sou daqueles que não podem entender que exista uma mancomunação,
por elementos do Governo, numa espécie de plano adrede preparado para
desmantelar a esquerda com a tos estúpidos desse tipo. Sou homem de direita,
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mas jamais entenderia combater a esquerda jogando bombas em_cima de esquerda. Em absoluto. Isso é urna grande idiotice, uma grande burrice, mas
que merece ser apurada, para se entregar à Justiça essa gente, e para tirar essa
dúvida; às vezes, atingem até a mim próprio - a mim próprio!; tenho dúvidas de que eu seria participante de um processo estúpido como esse. Pelo
amor de Deus! E não acredito que quem seja responsável neste País- certo'?
- pelo menos os que conheço, pudesse compactuar com isso.
Então, este é o ú:Oico porito - meu nobre conferencista - em que eu
queria discordar. Não posso concordar com isso, porque pertenço, inclusive,
a esse sistema. Eu vivi esse sistema e sei o que é SeguranÇa Nacional, até aonde se deva levar isso tudo. O equilíbrio necessário nessas ações (!extremamente importante. Inclusive, naqueles episódios a que assistimos, já deixei claro
nesta Comissão e em outras iantas, sobre a morte do Herzog, do Fiel e a do
Tenente Alexandre, com todas as características de ter sido suicídio, houve
realmente um descuido, um descaso de quem guardava essa gente. Na minha
mão, enquanto Polícia, jamais permiti que aCoritecesse iss_o, em qualquer tipo
de repartição policial, porque isso desmerece a autoridad~, lança ao descrédi~
to a instituição e acaba servido âe bumerangue; vem em cima da gente mesmo.
Assim, não posso compactuar e nem entender que alguém do Governo
esteja refreando, impedindo que se esclareça esse processo. Queria lançar, inclusive, minha sugestão à própria CPI para, em se conhecendo realmente
quem se tenha oposto a essas investigações, como bem disse o Dr. Seabra Fagundes, que ele desse o nome aqui dessas entidades, porque acho que é obrigação nossa intervir ou "questionar, porque não podemos deixar em dúvida
que o próprio Estado, responsável pela segurança, esteja compactuando com
isso.
Então, a minha pergunta seria esta: quais são esses órgãos que se opõem,
nobre Dr. Seabra, ou (rue se opúseram? Q-uais os setores que V. Ex'" julga que
são indevassáveis? NatUralmente, Jica a ressalva aqui: desde que haja realmente: alguns indícios que possam levar a concluir que esses órgãos mereceriam uma investigaçãO, é lógico. Não~ pura e simplesmente, por certos tipos
dç posicionamento que já colocam o Governo como réu; não adiantaria, então, como disse há poucos dias ao nobre jornalista Hélio Fernandes; não
adianta nem chegar ao fim; sobre a conclusão de quem é responsável, porque
se o Governo é o responsável, então o ínquérfto estâ ence-rrado. Se há alguém
do Governo, ou ligado ao Governo, há que ser apontado. Não podemos com-;.
pactuar com isso. O próprio Presidente da República, um dos homens responsáveis por este País, não pode manter eternamente essa dúvida, esta espada na cabeça do própr:io regime, como a crucificâ-lo, a si próprio.
Gostaria, para encerrar, que V. S• nos dissesse, especificamente, quais
são esses órgãos que se opuseram às investigações.
Esta, a minha pergunta inicial. Este quadro inicial, tive que dar, porque
sou daqueles que entendem realmente que a Polícia estâ despreparada, não
por culpa dela; por leis, inclusive, que não permitem que ela esteja preparada.
Isso, devemos reformular, a curto prazo, sob pena de a Polícia entrar em falência.
O SR. SEABRA FAGUNDES- Nobre Deputado Erasmo Dias, na
verdade não disse que haveria autoridades responsáveis por isso. Eu me recordo de haver afirmado que os atas são politicamente tão primários, tão
contraproducentes, que eles seguramente só podem partir de escalões mais
baixos e irresponsáveis da_estrutura. Não acredito que nenhuma pessoa realmente com responsabilidade esteja diretamente envolvida nesses fatos.
Agora, o que acontece é que certas autoridades- aí autoridades situadas nos níveis elevados da administração - abrem o seu manto protetor
sobre todos os seus subordinados. não admitindo que se questione em torno
da sua eventual participação.
Veja V. Ex!, seguQdo relatório da Polícia Federal, neste caso do atentado ..
à Ordem, o único suspeito apresentado à Justiça foi localizado a partir de um
telefonema anônimo. Bem, em matéria de telefonemas e cartas anônjmas
sobre o atentado ao jurista Dalmo Dallari, há dezenas não investigados, mui~
tos deles apontando para DOI-CODI de São Paulo e: para o Serviço Reservado da Polícia Militar de São Paulo inclusive com a menção de nomes. Até
uma fotografia, salvo engano, me chegou e as autoridades do DOPS paulista
disseram simplesmente que não poderiam fazer esse tipo de investigação disseram a mim - porque a Polícia secreta brasileira não se permite usar es:..cudinho na lapela. E s~lvo engano meu, houve declarações de um Comandan~
te do Exército, dizendo que não seria permitida a apresentação de fotografTàS
ou de agentes, para reconhecimento pelo professor Dalmo Dallari.
De qualquer forma, nobre Deputado, esses detalhes que V. Ex• deseJa
conhecer podem seguramente ser fornecidos à Comissão pelo DOPS de São
Paulo, que os tem, porque em torno deles discutir comigo, no momento' em
que eu atuava como observador do Conselho de Defesa dos Direitos da PCssoa Humana,
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O SR. ERASMO DIAS- Aliâs, o Dr. Romeu Tuma é um dos próximos depoentes. Ele é o Ditetor do DOPS de São Paulo; ele virã depor aqui e
nós o- questionaremos- na época.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cabale)- Concedo a palavra ao nobre
Deputado Modesto da Silveira.
O SR. MODESTO DA S1LVEJRA- Ilustre Dr .. Seabra Fagundes, raramente se pode ouvir um depoimento ao mesmo tempo com tanto equilíbrio
e com tanta vontade de contribuir. V. Ex• realmente honra a classe dos advogados, como honrou toda a_ Oj\B, quando PreSidente nacional da Ordem.

•

•

Tenho que forinular a V. Ex• algumas perguntas. A primeira delas seria a
seguinte: Tendo em vista que a Ordem apurou a exiStêhictf de pelo menos 90
atentados, num período que se supõe relativamente curto, V. Ex• poderia remeter à CPI a apuração desses 90 atentados?
O DR. SEAllRAFAGUNDES- Vou pedir ao meu sucessor na Or'
dem, porque esses elementos constam de um documento que foi levantado
pela minha assessoria de Direitos Humanos e não tenho dúvidas que a entidade o encaminhará à ComíssãQ.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Outra pergunta é a seguinte: V.
Ex• afirmou que muitos· sus.peifOs surgiram de um telefonema anônimo, no
caso concreto da Ordem. Gostaria de saber se V. Ex• sabe a quem esse telefonema foi dado.
O DR. SEAllRA FAGUNDES- Eminente Deputado, pelo relatório,
afirma-se apenaS- que- a: sUspeTta-partiil de um telefonema anônimo que suponho tenha sido à própria Polícia Federal. Mas, como disse à Douta Comissão, o· sigilo mantido em torno do assunto não me permite sequer corroborar
esta hipótese.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. Ex• salientou muito bem que,
ora pelo despreparo - sobretudo pelo despreparo -- ora pela competência
aqui e ali, todos ou praticamente todo_s os casos de terrismos praticados contra a esquerda ou contra democratas, ou contra instituições, não foram apurados.
O nobre Deputado Italo Conti aqui chega e nos informa que, ria verdade, de início, a Polícia não se encontrava preparada, e nem mesmo os DOI.- COI ou, como conheço muito, o DOI-CODI; que não dispunham sequer de
fichas.
Lembro-me, como Advogado militante nessa ãrea de Justiça Militar, que
logo no início da fundação dos DOI-CODI, por volta de 68,69, quando foram criadas essas organizações específicas para o combate ao terrorismo,
lembro-me de que eles já usavam fichas inforrilativas, portanto filtradas, escoimadas de informações secretas; eles já juntavam aos autos informações
bastante detalhadas de milhares dos chamados terroristas ou políticos contestadores do regime. Nós acompanhávamos até pela numeração, pois eles dispunham de um fichârio extremame"riü~-ãVã.Iltajado, uma vez que nós acompanhávamos; por exemplo, o número 24 mil e pouco; daí a alguns meses, 30 mil
• e pouco, 40 mil. Era uma seqUência lógica que mostrava cjue, quando ele foi
criado, jã dispunha de informações eXtremamerfte detalhadas e se não obtidas
por eles mas pelos organismos de repressão, que jã existiám antes, e que continuaram funCionando, afinal, paralelamente.
O SR. [TALO CONTI- V. Ex• permite?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não, Deputado.

•

•

O SR. !TALO CONTI- (fora do microfone) Gostaria de esclarecer o
problema. Realmente, em determinada época, no Paranâ, nós encontramos
quase 20 mil pessoas fichadas como esquerda; reduzimos este número para
200, porque havia ali, como esquerda, determinadas pessoas só porque flzeraro discurso na praça Osório contra o aumento do trigo. Então, havia um
despreparo total. Tínhamos esse tipo de despreparo, de treinamento, de
orientação, que resultava nisso. Quando mandamos escoimar ficaram 200
marcadamente de esquerda.
O SR. MODESTO DA SU.,VEIRA- V. Ex• tem toda a razão. Constatei com muita freqüência essa incapacidade da Polícia ou, pior ainda, os métodos usados pela Polícia, muitas vezes, constatavam determinados fatos
ocorridos antes que o cidadão fichado houvesse sequer nascido. Isso, nós
constatamos com freqüência; mas, evidentemente, se a Polícia aceita seus alcagüetes ou seus informes anônimos, previamente já sabe que está c_oletando
material imprestãvel. Mas, em geral, só víamos essas fichas ou de democratas
ou de homens opositores ao regime; nunca, dos homens de direita .
S. Ex• afirmou também que os DOI-CODI ou os DOI-COI, como disse,
não participam mais de investigação.
O SR. !TALO CONTI- DOI-CODI.
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O SR. MODESTO DA SILVEIRA- DOI-CODJ, como conheço; se
não me engano, V. Ex• afirmou DOI-COI. Parece que COI é um dos departamentos não muito usu-a:is riãs siglas ...
O SR. !TALO CONTI- É DOI-CODI.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Estou certo de que existem os
DO_I-CODI e é possível gue existam os_ DOI-COI tarnbé_m, como centro de
operações íhternas, o que eqUivale a alguma coisa parecida.
_ Na verdade, ao que me consta e à sociedade brasileira, esses organismos,
que seriam inoperantes, não foram desarticulados, como aliãs deseja a sociedade brasileira, tendo em vista a triste celebridade que adquirirarri ao longo
dos anos. E se continuam formalmente funcionando é niltU.i-al que opere. A
fÕrma como eles operam é·que deve ter sido alterada. Mas não consta à sociedade que eles tenham sido desarticulados, desativados. E conclui, sei que estâ
no ar, na medida em que se salienta a incapacidade policial aqui ou ali ou a
falta, quem s_abe, até de instrumentos legais, uma tendência setorial a que este
COngresso receba mais uma lei antiteri-Or, mais uma lei excepcional, talvez se
criem novos organismOs para o combate específico ao Cfiámado terror.
Estou absolutamente convencído -de que o DOI-CODI, na verdade,
quando criado, já tinha uma larguíssirrüi experiência do terrorismo de direita,
praticado aqui a ali. Falemos dos casos mais recentes, porque sobre os casos
antigos parece que é até proibido se falar. Mas só dos caspB recentes, a partir
de Dom Adriano, da explosão da bomba, jã houve mais do que tempo, porque ·quando o DOI-CODI surgiu jã surgiu absolutamente aparelhado e centralizador de todas as informações federais e multi-estaduais e de todos os dados de que a Polícia dispõe. Por isso, talvez, tenha investigado, ao que se saiba, todos os casos de violências praticados por organizações ou supostamente
praticados por organizações de esquerda, e não se conhece a apuração sobre
organização de direita, a não ser esse caso específico do Watters, que provavelmente tenha surgido até à revelia da vontade de muitos agentes, pela forma
até anônirna Como alguém deve ter forçado as autoridades a apurar ou, quem
sabe, conseguir um bode expiatório.
Hã pronunciamentos setoriais em que V. Ex•, agora, Sr. Presidente, invoca até como de opinião do Ministro Délio Jardim de Mattos, sobre a necessidade de uma lei antíterror. Na verdade, não vemos qualquer conveniência
ou procedência, na medida em que leis, se as autoridades quiserem cumprilas, eles as têm demais, em excesso e abusivamente fortes. Organismos, idem,
e se superpondo de tal maneira que em um simples caso de uma violação
qualquer destas que estamos constatando aqui, há duas ou três autoridades se
superpondo. No entanto, às vezes, ainda se superpõe a necessidade de, particularmente, as vítimas tentarem apurar, por sua própria conta e risco, tendo
em vista o que nós vimos aqui", no caso concreto da OAB, em que a Polícia,
corno diz o conhecidíssimo Deputado Erasmo Dias, tem como extremamente
importante para ela que o local seja isOlado até a apuração final, quando hã
uma convicção completa de que não resta mais nada à perícia. No entanto, o
que vem o nobre depoente informar a esta CPI é que duas ou três horas depois- portanto com relativa rapidez- a Polícia lã compareceu e, se não me
engano, meia hora depois libera o local, desinterdita o local. Se não fosse a
iniciativa prudente do Presidente da OAB, do Rio de Janeiro, por certo aqueles elementos colhidos, não só pela perícia privada,- se não me engano pelo
Dr. Vila Nova- mas até pela própria DPF, teriam se desfeito nO local e as
coisas que fofam apuradas não seriam apuradas.
Aí está um indício grave, sério, de que não é por inco"iilpetência: nós sabemos, até por ouvir os peritos do Rio de Janeiro, do DPPS e do DGIE, que
cumulativamente apuram as mesmas cosas; vimos como eles são extremamente habilitados. Aliás, um dos peritos é um meu velho conhecido dos tempos em que eu enfrentava o DOI-CODI, um dos peritos responsãveis pela
apuração da explosão da Tribuna da Imprensa.
Instrumentos de investigação, há em excesso. Não vemos a necessidade
da criação nem de órgão, muito menos de uma nova lei. Qual a garantia que
esta Casa teria, que a Nação teria, sobre o guarda da esquina ou de que não
continuariam criados e aumentados os organismos de cidadãos acima de
qualquer suspeita? 1:. uma nação de cidadãos absolutamente acima de qualquer suspeita.
E evidente que nós não podemos dizer; temos que abrir um crédito de
confiança e podemos até ter uma certeza preconceituosa de que os Comandantes não mandaram fazer isto. Mas o manto é grande demais, na medida
em que sobre esses organismos se vê, confessadamente, reiteradamente,
publicamente reiterado pelas mais altas autoridades que não se permitirão
apurações, nem se submeterão organismos oficiais a investigação.
Estamos diante de um problema institucional, isto é, você não vai exigir,
ninguém pode exigir institucionalmente, que um cidadão ou uma instituição
acuse-se a si mesmo. Então, ela ficará permanentemente - é urna questão
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grave, séria, ácirila de qU8.lquer problema partidário, e nós não podemos converter esta Comissão em um problema partidário, senão vamos compactuar
com uma farsa ou aumentá-la.
Se os organismqs executivoS São os ú"nicos e exclusivos para apurar esses
fatos e há um consenso nacional - nãO vamos aqui querer esconder o sol
com a peneira- do gari da rua às autoridades mais responsáveis deste planeta, de que pairam suspeitas sobre cidadãos que estão acima de qualquer delas,
estamos diante de um problema institucional. Como vamos fazer? Não há
aqui no Brasil, é um sonho para o futuro; quem sabe se aqui no Brasil, no
próximo século, se dará o estabelecimento daquele famoso organismo sobre o
qual a Ordem debate tanto e que colocasse um poder que realmente fosse capaz de apurar: quem vai apurar o crime e quem vai investigar os investigadores, inclusive para não pairar a suspeita sobre todas as instituições eXecutivas
deste País. Estamos, realmente, diante de um drama sério para a nacionalidade. E é uma questão- suponho- institucíonal. Não há jeito, não há forma,
como já foi confessado ao ilustre depoente, como já foi confessado à nação
inteha, ínúmeras vezes, que- não se submeterão autoridades ou agentes dã lei
ao crivo de uma investigação.
Então, o que é que esta CPI vai fazer? Dar novas leis anti terror a possíveis terroristas? Dar novas instituições a possíveis terroristas, que ficarã-o ainda mais imunes da investigação? Se assim for, nOs estaremos não apenas ajudando a esconder, mas compactuando com o terror e com o caos. A quem
isso aproveita? Esta é a grande indagação de sempre.
Dizia eu, ainda há poUco - isto pode ser um indício ínteressante- que
só no Rio de Janeiro, pelo menos quatro atentados terroristas sofreu o
PMDB; pelo menos dois sofreu o PP; pelos menos um sofreu o PDT; pelo
menos um sofreram militantes do PT.
Chegará a vez do PDS? IssO faz algum sentido? Faz algum sentido, quando todas as bancas da W-3 foram explodidas e incendiadas algumas, menos
uma que, segundo constatou a imprensa, pertencia a um determinado delegado. O que foi apurado a respeito disso? Nada. Por que? Será um outro cidadão acima de qualquer suspeita?
Não sei se a gente quer ajudar a apurar ou a escoiider. Eu não compactuarei de farsa nenhuma e espero, desejo e confio que esta CPI também não.
O SR. ERASMO DIAS- V. Ex• me permite um aparte, nobre Deputado?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não.
O SR. ERASMO DIAS- Talvez eu possa contribuir com um novo posicionamento. No contexto da segUrança pública e no contexto da segurança
interna, contam determinadas leis ostensivas e outras tantas reservadas. De
acordo com a doutrina vigente,, todas as vezes que, por decisão de quem de direito do Governo, a segurança interna está ameaçada, essa segurança interna,
de acordo com os textos legais, implica, inclusive, na interveniência das
Forças Armadas. Existe um decreto aí que pode ser compusado a qualquer
momento, o Decreto-lei n9' 667, que deixa clara a missão da Polícia Militar,
até onde ela deva ir e onde ela deva deixar de ir, onde o Exército deva entrar.
Então, está o conceito de Segúrança pública e segurança interna- aliás
eu tenho até discutido muito isso, em vários pronunciamentos na Câmaramal posto e mal colocado, porque o Ministério da JUstiça até hoje não levou a
sério a fixação de uma doutrina de segurança pública, uma doutrina de segurança interna nem se estruturou até ·a própria Polícia dentro desse contexto.
"'Haja vista que a Polícia Militar é subordinada à União; por
delegação fica com o Estado; a Polícia Civil é do Estado ... "
Há muitos poderes superpostos, que não dão inclusive homogeneidade à
própria Polícia. Mas o que eu queria deixar claro é a interveniência dos DOICODI. Aqui, vou esclarecer: DOI é Divisão de Operações e Informações;
CODJ é Conselho de Defesa Interna. Então, o DOI-CODJ foi instituído dentro da missão precípua do que naquela época foi entendido pelos órgãos do
Governo, que a segurança interna estava ameaçada.
Então, o Exércíto assumiu porque inclusive isso é da responsabilidade do
próprio Exército. O Comandante Militar de cada área é responsável pela segurança interna. i: missão dele e de- ninguém mais, jã que ele é o Chefe, o responsável pelo que faz ou deixa de fazer, pela idéia de manobra de agir no momento em que ele deva agir. :1:. responsabilidade dele e quem deve chamar a
responsabilidade dele, naturalmente, em escalão hierárquico, são os demais
superiores dele, na hierarquia.
Agora, duvidar que o Comandante do Exército, que é o responsável pela
segurança interna, em determinado momento deva distinguir que a segurança
interna está em cheque, é duvidar da própria Nação, em si própria. Então, aí
o Exército seria o grande inversor de toda história constituída, o que não podemos aceitar. Inclusive, há aquele episódio dO ABC em que o Exército, de
uma certa forma, tomou parte; foi a decisão do chefe, o Comandante do
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Exército, de entender que, naquele momento, a segurança interna estava
ameaçada, e a responsabilidade é dele. E ai dele, se não se adiantar aos fatOS,
para que algum dia seja responsabilizado. A decisão é dele.
Então, do meu ponto de vista, para encerrar, sobre o nosso terrorismo,
teríamos que realmente conscientizar, se for o caso, as autoridades da República, de que a segurança interna está sendo ameaçada para que chamassem a si a res-ponsa-bilidade para cooperar com outros organismos, porque a
segurança interna é atribuição específica das Forças Armadas. Sou daqu-eles
que acreditam que, no momento, realmente, a segurança interna está ameaçada. Esses atentados terroristas jâ estão· ultrapassando os limites daquilo qUe;
inclusive, poderia ser manifestação de segurança pública. Nisso eu concordo,
em gênero, ilúmero e grau, com todos aqueles que aqui têm feito depoimento.
Realmente, a situação não -pode continuar. Se a segurança interna está
atneaçada, a decisão é do Pod6f da República e aqui fica a minha tese de que •
o Governo deva chamar a si, dentro desse contexto mais amplo, inclusive a
ínterVeniência do Exército, riesta ou naquela oportunidade; é um problema de
ordem interna e de decisão de escalões competentes,
Acho que está caracterizado aqui o que se caracterizou em outra época;
quando o DOI-CODI foi instituído, foi instituído porque naquele momentO,
em que a clandestinidade quase desapareceu e os atentados começaram a tomar uma conotação perfeitamente caracterizada em termos de estabilizar o
regime, a segurança interna eStava em risco e o Exército assumia as funções.
Pode alguém não concordar, mas não é a doutrina vigente hoje em dia
que dá essa responsabilidade ao Exército, e não sei se seria o caso de se úía:f
esse clima e se sensibilizar o Governo de que a segurança interna está ameaçada. Eu acredito que esteja.
•
Não sei se contribuí, de alguma forma, para esclarecer, porque às vezes
não se entende o que está acontecendo. Então, é preciso entender que hâ uma
doutrina muito mal posta, diga-se de passagem, para ser mais claro. Mas essa
doutrina existe, inclusive em forma de lei) ostensiva e de outras leis reservadas, das quais, por força da função, eu, o nobre Deputado Italo Conti e talvez
o Deputado PériCles Gonçalves tivemos conhecimento.
Fica aqui a mihha contribuição. Não sei se vai ajudar.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito obrigado.
Eu, em princípio, sou contrário a essa campanha de" ExércitoS mis rUas.-~
evidente que eles tenham as suas funções específicas, como específiCas sãO "à'S'
funções de todas as outras Polícias, ainda que chamadas comuns.
_ ___
Se o DOI-CODI ou outros organiSmos de repressão do terror perderam
a sua função, não haveria razão para continuarem existindo em conogramas
·
oficiais; mas continuam.
Por outro lad_o, ~ de lei que o Governo tenha organismos especiais; por
exemplo, compete basicamente à Polícia Federal apurar certas prescrições e
pode até conveniar-se, fazer convênios com as Polícias Estaduais. E é o que- é
feito. E na verdade há um entrosamento entre essas Polícias e o próprio Exército. E quantas vezes vemos a área verde misturada com todas as outras
áreas; e isto se dá ainda hoje. Então, não hã, de forma nenhuma, necessidade
de organismos nem de coisa nenhuma. O que hã, na verdade, é a manutenção
de um sigilo abusivo e que prejudica o próprio aridamente.
Por exemplo, o Sr. Ministro da Justiça, em reunião com o nobre Presidente da OAB, prometeu, certamente juntando os pés e as mãos, prometeu
que seriam dadas informações detalhadas à OAB, atê por confiar numa instituição que, em última análise, é tão útil como qualquer outro organismo do
Góverno. E iúê eSte momento, não deu nenhuma satisfação. ~o vezo: realmente, o uso do cachimbo é terrível. E lembro, agora, concretamente, o nobre
Deputado Péricles Gonçalves e eu, ele com o privilégio não só de ser um excelente advogado e parlamentar, mas o de ser também, de ter sido durante muitos anos um éXcelente policial; portanto, pelo fato de ter um trânsito muito
facilitado em todas as polícias do Distrito Federal, é evidente que o diálogo
de S. Ex~'- é muito mais eficiente do que o meu. Ela sabe, ou melhor, ela tem o
mau vezo de desconfiar de toda a Nação e de todos os civis, quando, na verdade, a publicidade de determinados fatos é que ajuda. Imaginem se aqUele
telefonema anônimo, se dado por um vizinho ou um conhecido de Ronald
Waters, não tivesse tido a informação pela imprensa, de tal fato, o telefonema
anônimo jamais teria ocorrido. Tem que haver capacidade de seleção, não só
seleção dos fatos a serem divulgados, mas das pessoas que devam receber. t
evidente, há urna cronologia e todos nós respeitamos isso. Mas etCS eScoridem
atê -de autoridades que têm tanto ou até mais interesse do que a Polícia, de
apurar os fatos do terror.
Por que um policial há de merecer ma_is do que eu, a responsabilida_<ie_.e a
confiança de exarriinar uma perícia ou de examinar fatos contidos nuffiin::
quéritO? Por acaso um policial é mais patriota ou menos democrata do que
eu? Por acaso ele merece mais confiança do que o Presidente ou do que esta
CPI do Congresso? E, no entanto, esses fatos ocorrem.
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Experimente um de V. Ex•s- a não ser que haja alguma vinculação pessoal - experimente um de V. Ex•s, experimente todo o Congresso ter acesso
a determinados fatos da responsabilidade do Executivo, e verão a sonegação.
É o_ que nós vivemos aqui, o drama de todos os dias nesta Casa, a sonegação
de informação ao órgão que deve legislar e que, portanto, deve criar as estruturas institucionais do País. Há uma desconfiança, até, do Poder Legislativo.
Experimente qualquer um de V. Ex•s, e verá a facilitação ou dificultação de
acesso às informações concretas contidas em inquéritos, em IPMs, etc.
Há sim- é verdade- afirmações, como noS foi afirmado, no Rio de Janeiro, por autoridades das quais não tenho razão de desconfiar, mas afirmações de que ~'tudo serâ apurado com o maior rigor e com a maior precisão". Isto nos foi garantido. Esperamos; mas isso sempre é garantido; nunca
a autoridade deixou de afirmar as mesmas coisas. Parece que há um carimbo
de ser exibido ou um gravador a ser acionado, quando se tem que dar urna satisfação pública.
Sr. Presidente, acho que a Nação tem pressa e ainda confia em nós, se
nós usarmos a nossa possibilidade de apurar. Diz a lei que podemos fazer todas e quaisquer diligências necessárias ou- convenientes ao bom andamento
da C PI. _Se é verdade que isto está na lei, se é verdade que a lei ainda é respeitada, pelo menos, pelos legisladores que a fazem, então, nós teremos condições de contribuir para apurar estes fatos, somar com as autoridades que
realmente queiram somar conosco, do Executivo, sobretudo; então, chegaremos ao ponto.de tranqüilizar esta Nação. Se não, estaremos apenas compactuando para aumentar o caos deste País e a grande interrogação nacional.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre
• Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Sr. Presidente, Srs. Membros destaComissão, ilustre Dr. Seabra Fagundes, depoente deste dia:
'
Cumprimentar V. Ex• pelo depoimento que faz, nesta CPI, é dizer o óbvio, é dizer aquilo que ficou evidente, nesta manhã, quando V. Ex•, numa exposição da maior precisão, trouxe a esta CPI uma enorme, contribuição.
Agora, o que espanta a nós, parlamentares, que representamos parcela
desta Nação, é que tudo isso que V. Ex• disse nesta Comissão, com certeza o
fez também no Conselho de Defesa dos Díreitos da Pessoa Humana, porque
era membro, como Presidente da OAB. O que espanta a Nação é o fato de
• que o Ministério a que cabe cuidar da justiça, neste País, não tomou nenhuma
providência. Trazendo a público, através desta CPI, fatos como o indiciamente de Ronald Watters, através do seu depoimento demonstra-se no mínimo, que se quer mascarar o quadro que aí estã.
Nós tivemos no prímeiro depOfinento nesta CPI, a presença do Cel.
Moacyr Coelho, que pela sua própria palavra, disse que foi traído pela sua
posição, ao fazer uma exposição em que s6 se referia a atentados de esquerda,
mas que admitia que esses atentados fossem da direita. V. Ex• falou que aquilo que também vãrios Membros desta Comissão, naquela oportunidade, disseram: que os atentados de esquerda foram todos esclarecidos; os da direita,
praticamente nenhum.
•
EntãO, são dúvidas e preocupações que ficam à mente de quem procura,
através de um trabalho, trazer uma contribuição para a Sustação dessa nova
escalada de terror. São fatos que se- iepetem ciclicamente. O terror não vem
de agora; teve, nos últimos tempos, no ano passado e neste ano, a sua retomada.
É claro que os objetivos nós saberilos quais são: é a desestabilização do
regime e o comprometimento maior_ desta Nação na sua marcha para a democracia. Agora, não é crível dizer-se que num pais que é democrata, como são
os Estados Unidos, um caso de espionagem eleitoral, como Watergate, seja
investigado e a Presidente deposto; e aqui, no Brasil, como V. Ex• disse, existe
c urna zona cinzenta, nos órgãos de repressão que é completamente impermeável. Então, tudo deixa crer, no mínimo, que existe omissão consciente das autoridades. E eu não vou-me dirigir ao DOI-CODI porque eu abomino esses
organismos. Mas há um Ministério específico que tem a responsabilidade de
garantir a segurança da sociedade, que é o Ministério da Justiça. A ele cabe
responder a essas colocações que V. Ex• faz, neste dia.
Dentro de tudo aquilo que foi expostO, eu gOstaria de concretamente ouvir de V. Ex•, Dr. Seabra Fagundes, um esclarecimento em cima do fato, do
laudo pericial e do local do atentado. f: coisa óbvia que em qualquer incêndio, como qualquer acidente, a Polícia, em qualquCT-lugar deste país, isola o
local até que a Pólícia Técnica chegue. Pode ser nos mais recônditos lugares.
Agora, isto não é possível: nós temos dois fatos que aí estão, até mais ou menos na mesma conduta. Na Ordem dos Advogados do Brasil, 3 horas depois,
• a Polida estadual comparece, dá uma olhada e libera o local. Na Tribuna da
Imprensa agora, a Polícia faz um levantamento, faz um laudo pericial, libera
o local e alguns dias depois uma perícia feita a pedido do Dr. Hélio Fernan~

Sábado 22

3825

desencontra uma nova bomba que lá estava e não se sabe por que não explodiu nem o que ocorreu, nesse dia.
Os laudos da Polícia estadual, os laudos da Polícia Federal e o laudo feito através da solicitação de V. Ex' através do perito Antônio Carlos Vilanova, têm alguma coincidência ou eles são díspares?
O DR. SEABRA FAGUNDES- Nobre Deputado, eu antes de responder à pergunta objetiva que V. Ex• formula, quero prestar um esclarecimento,
já que o nobre Deputado Erasmo Dias diz, que o Delegado Turna virá depor
nesta Comissão sobre o problema das áreas inacessíveis. Hâ no Brasil o
princípio de que todos são iguais perante a lei. Entretanto a impressão que se
tem na prática ê de que alguns são mais iguais do que os outros.
O Sr. Ronald Watters foi investigado, segundo a própria Polícia o diz, a
partir de um telefonema a_nônimo. No caso dos organismos de segurança,
DOI-CODI e serviços reservados, em que havia igualmente denúncias anôninlá.s, pedia-se como pré-requisito para uma investigação, que houvesse provas ou indícios de envolvimento desse~ órgãos de segurança. Ora, isto significa a colocação dos carros adiante dos bois, pois para permitirem a investigação exigiam que antes se fornece-sSe a prova. E é impossível chegar à prova,
sem fazer investigações.
Então, desde o princípio, - tenho muito cuidado nisso - tivemos a
prorrogação de jamais lançar suspeitas sobre pessoas que são presumidamente inocentes, até prova em contrário. Mas isso não impede que qualquer um
seja investigado ·para verificar se deve continuar na posição de inocente. No
tocante aos fatos ocorridos em São Paulo, foi alegado que as afirmações, os
pedidos de informações em torno dos DOI-CODI e serviços reservados eram
levianas; se eram levianas, eram tão levianas quanto o resultado desse inquérito, porque ele foi montando a partir de um telefonema anônimo. Acontece que, quando o telefonema anônimo é dado e se pronuncia o nome de Ronald Watters, ele produz esse calhamaço; quando se pronuncia o nome de um
agente do DOI-CODI de São Paulo, dizem: espera aí, mas isso não é bastante; tragam-me provas; se me trouxerem provas, eu apresento os agentes para
verificação.
Quanto à prova técnica, nobre Deputado Scalco, o que aconteceu foi o
seguinte: poucos dias depois do atentado, diante da reação que houve inclusive com o pronunciamento do Presidente da República, a Polícia Federal avocou o inquérito a si e o laudo produzido pela Policia Estadual foi um simples
laudo de local de explosão que é mais uma peça descritiva dos danos causados, do que um exame técnico propriamente dito dos artefatos da explosão.
Este exame técnico não chegou a ser realizado pela Polícia Estadual.
__ Houve a coleta de elementos, na minha sala, logo após a explosão, pelos
agentes da Polícia Federal e pelo Dr. Antônio Carlos Vilanova, o que não
ocorreu na Câmara de Vereadores. Lá, uma vassoura lançou tudo ao lixo, a
partir dessa coleta de elementos, foi possível reconstituir o artefato na Polícia
técnica, com detalhes. Há um croqui, desenhos, fotografias da bomba que explodiu, a maneira como ela é acondicionada, a maneira como o detonador é
colocado, o berço em material de tapete, as pilhas; tudo isso foi reproduzido,
quer no laudo da Polícia Federal, quer no laudo do Dr. Antônio Carlos Vilanova, que me foi apresentado e que nesta parte, são coincidentes, até porque
o Dr. Antônio Carlos Vilanova, a meu pedido, limitou-se a acompanhar a
prova técnica para me fazer, depois, um relatório, o que ele fez.
Foi possível ainda, constatar certos fatos relativos ao explosivo. Foram
feitas, segundo Dr. Antônio Carlos Vilanova me relatou, explosões em laboratórios para verificar se os resíduos eram os mesmos encontrados nos detritos da explosão, para assim se conseguir chegar à substância explosiva que tinha sido empregada; essas substâncias foram identificadas e estão menciona~
das no relatório.
Então, diria que não há descoincidência entre as váriaS peças, embora
não haja uma superposição absoluta entre elas, porque cada uma se preocupou com um detalhe. O laudo do Dr. Antônio Carlos Vilanova é mais uma
contraprova, é mais um relatório que foi feito na área técnica; na área da
Polícia do Rio de Janeiro o que foi feito foi um simples laudo descritivo do resultado da explosão.
O SR. EUCLIDES SCALCO - Ilustre depoente, no pr meiro depoimento, quando aqui esteve o Cel. Moacyr Coelho, o Dr. Armando, que era
responsável pelo inquérito da Ordem dos Advogados do Brasil, disse que, no
seu entendimento, não seria um só o autor do atentado à ordem dos Advogados do Brasil e à Câmara dos Vereadores; que esse tipo de atentado deve ter
tido a participação de mais gente, no que V. S• também, nesta manhã, disse
entender, que há maiS gente envolvida no caso, seja Ronald Watters um participante ou não V. S• tem algum indício de que existam mais pessoas envolvidas?
O SR. SEABRA FAGUNDES- Em primeiro lugar, digamos, o estudo
do terrorismo em geral demonstra que ele surge, invariavelmente, da articu-
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lação de várias pessoas ou grupos. Em segundo lugar, logo após o atentado,
foí postada, no dia da explosão, dia 27 de agosto, quando ainda não se conhecia quem tinha sido a vítima·-.:....:. -porque ainda não havia sido divulgado- um
manifesto de um grupo que se identificava como Vanguarda de Caça aos Comunistas. Este manifesto, salvo engano,- foi datilografado pela mesma máquina usada no envelope que continha a tal bomba que não explodiu e que fora
postada na mesma agência do correiu. Há portanto, uma ligação muito estreita entre as duas coisas, e de ambas Se colhe a afirmação de que se tratava
de um grupo, agindo como tal. Era um grupo que, inclusive, adotava uma sigla; diante desses fatores e de todo esse conhecimento que se tem em torno do
terrorismo como piaticado atualmente, pode-se concluir que este ato não foi
isolado, praticado por uma pessoa só, movido Pelo desejo de, sozinha, vencer
a humanidade, ou o sistema, ou salvar o Brasil de um caos que se pretende
poder ocorrer pelo fato de haver democratas pedindo, à frente de uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, o respeito aos direitos humanos,
à instituição- de um regime democrãtlco, da liberdade e assim por diante.
Esse tipo de ato é sempre praticado por um grupo. Um homem isolado
só praticaria se fosse um deseqUilibrado mental. E eu não acredito que um desequilibrado mental tivesse o controle motor suficiente para montar um mecanismo tão delicado.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Permite V. Si um aparte? iõ o seguinte: a partir dessa informação de V. S•, gostaria Oe saber se as três cartas,
duas_ que explodiram e uma outra que teria apresentado um defeito técnico, a
da SUNAB, que aliás é o mesmo prédio da ABI que já foi explodido no ano
passado, se essas três cartas foram post3das na mesma data, na mesma agência; se foram- as três, isto é, a dã-OAB, a da Câmara dos Vereadores, a da SUNAB- ABI, postadas na mesma data e na mesma agência. V. S• é capaz de
informar?
O SR. SEABRA FAGUNDBS- A da Câmara de Vereadores não foi
recuperada em parte alguma, pela circunstância que relatei, do descaso ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

E da varredura.

O DR. SEABRA FAGUNDES- .E. A da Ordem dos Advogados do
Brasil sofreu uma dilaceração tão grande que não permitiu a identificação da
agência postal. Há resíduos de selo e de um carimbo, mas sem a identificação
precisa da agência postal, como existe no caso da SUNAB. A Polícia, no entanto, chega a uma conclusão, no seu relatório, de que elas todas teriam sido
postadas a partir de uma agência de Copacabana, não me lembro se a agência
da Av. Atlântica Ou a agência da Av. Nossa Senhora de Copacabana. Creio
eu que pelo exame, especialmente da carta da SUNAB e pela similitude que
havia P'ltre os dois artefatos, de material, tudo indica ter sido a mesma mãquina-;-considerando que no caso da Ordem dos Advogados do Brasil não foi
possível, pela dilaceração do envelope, localizar nenhum tipo datilografado;
mas que outros elementos permitem uma aproximação muito grande entre os
dois artefatos; é possível concluir que ela chegou pela mesma via. Hã porém,
outra hipótese; tentou-se um retrato falado de uma pessoa que teria entregue
à minha secretária um envelope, um pouco antes, mas a suposiçãO da Polícia
é de que ela foi Postada numa agência de Copacabana.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A região ê próxima, portanto,
deve ser da mesma área de entrega do mensageiro que entrega na OAB ABI,
na Câmara, porque é a mesma área tisica sob a Inesma agência do correio.
Gostaria de saber se con-sta no inquérito que o mensageiro da área ou o postado r da agência de Copacabana foram ambos inquiridos nesse inquérito. da
OAB.
O DR. SEABRA FAGUNDES- Os funcionârio da agência postal foram inquiridos, mas disseram que não tinham condições de informar devido
o volume de correspondência que eles manipulavam. Ou a memória não me
permite afirmar categoriamente a V. Ex•, mas suponho que os carteiros também foram ouvidos a esse propósíto. Não creio que se tenha chegado, por aí,
a um progresso maior.
O SR. EUCLIDES SCALCO- Ilustre Dr. Seabra Fagundes, creio que
o seu depoimento é de uma grande clareza. A preocupação que esta Comissão
deve ter é de não jogar nos órgãos de segurança a alegação de que eles são incapazes para se opor a esse tipo de terrorismo. Seria uma maneira de minimizar a situação. Por esse depoimento, eu tenho a convicção de que não há incapacidade, mas sim omissão em função de todos esses elementos que foram
trazidos. Eu agradeço a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalle)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTO RO ~Sr. Presidente, são duas observações e
um pedido de esclarecimento sobre o depoimento tão objetivo, mas muito
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sério que acaba de ser prestado pelo Dr. Seabra Fagundes. A ele eu gostaria
d~ acrescentar uma circunstância. Talvez S. S• conheça bem; além desses indícios indicados, há um fato que a mim parece da maior gravidade e eu gostaria
que ficasse constando se S. S• conhece o problema.
Quanto à prisão ou detenção do Prof. Dalmo Dallari e do Prof. José
Carlos Dias deu-se uma circunstância, noticiada, amplamente pela Imprensa,
que causou profunda estranheza. Eles foram detidos sem nenhuma ordem escrita, por automóveis sem chapa, por pessoas sem identificação, levados fisicamente e entregues ao DEOPS de São Paulo; e lã ficaram o dia inteiro. No
fim, ninguém soube dar .explicação.
Gostaria de ter de S. S• uma informação sobre isso, se conhece o fato, se
pode confirmá-lo.

O DR. SEABRA FAGUNDES- Nobre Senador, na ocasião fui informado, no Rio de Janeiro, que a detenção se dera nessas circunstâncias e corno •
eram dois advogados eminentes, eu imediatamente me preparei para partir
pará São Paulo. Ainda do aeroporto tive oportunidade de falar com o Presidente da Ordem dos Advogados de S.Paulo, na época, Dr. Mário Duarte
Garcia que se-encontrava no DEOPS, tratando do assunto. Ele me confirmou
que a detenção ocorrera nessas circunstâncias que- V. Ex• acaba de relatar e
que o DEOPS não sabia sequer porque havia recebido aqueles dois advogados presos e porque deveria mantê-los presos. O principal trabalho das autoridades do DEOPS naQuela ocasião era identificar o responsável pelas prisões
para perguntar-lhes se já poderiam soltar os dois advogados.
Afinal, depois de alguma verificação, foram finalmente liberados, sem
que jamais se soubesse ao certo de onde tinha partido a ordem, de onde tinha
partido a ação._Foi exatamente, esse mistério, esse fato um pouco inexplicável •
ocorrido dias antes da agressão ao Prof. Dallari, que induziu um progresso
das investigações nessa área, ou seja: Quem fez a prisão? Por que fez? Que
motivos tinha contra uma das vftimas desse ato arbitrário, que logo a seguir
f.oi vítima de outro ato um pouc·o mais violento? Aí foi dito: Não se pode investigar isso, porque a ordem da prisão partiu de uma dessas áreas cinzentas
que não podem ser investigadas.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a informação de V. Ex!
Sr. Presidente, há um sentido fundamental do depoimento que acaba de
ser prestado: são fatos objetivos; S. S• não fez nenhuma afirmação, não- rei
nenhum juízo de valor; apenas apontou fatos, mas fatos graves. Vai ser depoente desta Comissão, rilas só no final dos nossos trabalhos, o Ministro da
Justiça, que é o responsável, é o chefe maior desses serviços afetos à Polícia
Federal e à segurança do País. Serâ lamentável que ele só tenha conhecimento
disso e que só possa responder no fim desses depoimentos.
E_u pediria a V. Ex•, Sr. Presidente, que cópia integral deste depoimento
fosse enviado ao Sr. Ministro da Justiça, para que ele torne desde já as providências. Se não tomar, dirã depois à Comissão porque não o fez, porque não
tomou as providências exigidas para sanar essas omissões gravíssimas que
aqui foram apontadas, inclu~iv_e_ esse aspecto fundamental, de que ao fazer a
investigaçãO, em relação ao caso do Sr. Ronald Watters, por exemplo, a pteocupação está se Iírriitando à atuação da pessoa física, quando sabemos, perfei- •
tamente, que essa matéria é f~ita por grupos, por organismos constituídos.
Então, se ·até agora houve llm defeito a esse respeito, como estão prosseguindo essas investigações e prosseguem os atas de terrorismo, é da maior importância que esses dados, que são da maior valia para a apuração, sejam encaminhados ao Ministro da Justiça. E o requerimento que faço a V. Ex•, agradecendo o depoimento tão objetivo e a contribuição que deu para o esclarecimento desses fatos o Presidente da Ordem dos Advogados.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Em discussão o requerimento
do Senador Franco Montare.
Se nenhum dos Srs. Congressistas desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação. Os Srs. Congressistas que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará providências nesse sentido.

O DR. SEABRA FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre
Prof. Seabra Fagundes.
O DR. SEABRA FAGUNDES- Antes de me despedir da Comissão,
quero agradecer em primeiro lugar, a honra que me foi concedida de falar peran_te o Congresso brasileiro e t_ambém a atenção dos nobres parlamentares e •
a maneira como se referiram ao meu depoimento e à minha pessoa, sem dúvida pelos laços de estima que me ligam aos eminentes Parlamentares.
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Quero agradecer também, Sr. Presidente, a cordialidade com que V. Ex•
o::. demais Parlamentares me receberam e manifestar a minha fé a minha esperança em que uma instituição como esta, uma comissão Parlamentar de Inquérito possa conduzir ao resultado que toda Nação anseia e que não foi atingido pelos demais setores da sociedade. O Congresso Nacional se engrandecerá se, ao fínal dos trabalhos desta Comissão, puder apresentar um saldo positivo que não foi encontrado em qualquer outra área do Poder Público brasileirO. Muito obrigado a V. Ex• e aos demais membros desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Nós é que agradecemos pela
presença do ex-Presidente da OAB e a Presidência fa; suas as expressões dos
demais membros desta Comissão em relação à pessoa de V. S•
Como temos matéria ainda para discutir, a Presidência designa o nobre
Senador Franco Montara e o nobre Deputado Raimundo Diniz para acom• panharem o nosso ilustre Dr. Eduardo Seabra Fagundes, enquanto aos demais membros eu pediria que permanecessem por mais alguns minutos a fim
de decidirmos quanto ao requerimento proposto pelo nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- A proposta do nobre Deputado Péricles Gonçalves - como os Senhores estão muito bem lembrados é de que seja ofiCiado ao Sr. Ministro da Justiça no sentido de que seja convocado um representante do Ministério Público para acompanhar os inquéritos
policiais que se desenvolvem ainda, principalmente no Estado do Rio de Janeiro.
E a matéria que estâ em discussão.
O SR. 1T ALO CONTI- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare• cimento.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre
Deputado !talo Conti.
O SR. !TALO CONTI- Se eu não me engano, Deputado Péricles, pelo
que soube e li, somente o inquérito da Tribuna de Imprensa foi avocado pela
Polícia Federal.
Haveria restrições de O'.l"dem legal - é uma pergunta que faço - de que
um Ministério Público acompanhasse um inquérito.estaduál? Não seria, de
certa forma, uma inadequação a presença deste federal dentro de um órgão
estadual?
O SR. PERICLES GONÇALVES- Exatamente para evitar esta dúvida é que eu pedi à Presidência para que submetesse ao exame dos nossos pares esta proposição, porque com a requisição do inquérito que estava em tramitação no Rio de Janeiro, na Polícia carioca, para a esfera federal, cessou aí
a participação do representante do Ministério Público estaduaL Conseqüentemente, a Polícia Federal terâ condições de manter o mesmo critério, o mest:

•

•

•
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mo modo de agir, o mesmo modus operandi que se observou no inquérito da
Ordem dos Advogados.
O que a Nação deseja é exatamente ser informada. O promotor público
nada mais é do que o fiscal da lei e o representante da sociedade no inquérito.
Então, se o Governo Federal, que diz que está realmente interessado na apuração desses fatos, colocar no inquérito da Polícia Federal do Rio de Janeiro,
que funciona lá, um representante do Ministério Público, nós todos vamos ficar tranqailizados. Eu disse aqui, em alto e bom som, na última reunião, depóis do cantata que tivemos com o Governador do Estado, com o Secretário
de Segurança e com os nossos antigos companheiros da Polícia do Rio, que
não ficaria pedra sobre pedra, mas esta minha confiança se esvai, no momento em que o inquérito sai da minha Polícia.
Então eu pediria, para que et.i mantenha esse compromisso para que eu
possa também dar uma contribuição, embora em parcela pequena, na elucidação dos fatos, que o Governo Federal coloque também, como fez o Governo Estadual, uin repreSentante do Ministério Público Federal para concorrer
no inquérito que está em tramitação, agora, na Polícia Federal.
O SR. ITALO CONTI- Nobre Deputado, eu infelizmente não fui ela~
ro; o que eu queria deixar claro é o seguinte: não tenho dúvidas de que um representante do MinistériO Público Federal deva acompanhar este inquérito,
já que foi avocado. Há ou.tros dois inquéritos, o da casa do Deputado Marcelo Cerqueira e o daquela Gráfica Americana; esses dois inquéritos continuam
ainda na órbita estadual. Então, como houve um certo pluralismo nas expressões, eu entendi mal a sua proposta, como se fosse Ministério Público Federal
em todos os inquéritos. Será somente naqueles que foram avocados?
O SR. PER!CLES GONÇALVES - Exato, só para esse que foi avocado.
O SR. !TALO CONTI- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Continua em discussão a
proposição do nobre Deputado. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. membros da Comissão que o aprovam queiram permanecer sentados. IPausa.)
Aprovado.
Quero lembrar aos Srs. membros da Comissão que ela se reune hoje, extraordinariamente, às 16:30 horas, para quando nós teremos oportunidade de
ouvir o nosso ilustre Deputado Marcelo Cerqueira.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13:40 minutos.)

3828 Sábado 22

MESA
Pre5idente
Jarbas Passarinho

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÃTICO BRASlLEIRO

Vice--Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

)>'-Secretário
Cunha Uma

2<?-Secretário
Jorge Kalume
3~'-Secrctário

Itamar Franco
4~>-Secretário

Jutahy Magalhães
Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

A) SERVIÇO OE COMfSSOE~i""PI:EfMAN~NTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho
PDS
I. Benedito Canelas
2. Martins Filho
João Calmon
4, Jo~o Lúcio
I. Leite Chaves

Assistente.: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças. feiras, às li .00 horas
Local: Sala .da Comissão. na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Uns
Suplentes

PDS
I. José Uns
2. Eunice M ichiles

3. Gabriel Hermes

I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. AloysioChaves

4. Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

PMDB
I. Marcos Freire
PP

L Alberto Silva

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. AlmirPinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

I. A!oysio Chaves
2. Hugo Ramos

3. Lenoir Vargas
4. M urilo Badaró
5. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

PMDB
1. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

I. MendesCanale

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Terças·fciras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3024.

•

Suplentes

Titulares

PDS
3. Arno Damiani

I. Bernardino Viana
2. José Uns

I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo

4. Milton Cabral

4. Benedito Canelas

5. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta

I. Roberto Saturnino

2. Pedro Simon

•

PMDB
I. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

3. Josê Richa

PP

3. José Caixeta

I. Evelásio Vieira

Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
5. Orestes Quércia

PP
I. Mendes Canale

COMPOSIÇÃO

Titulares

•

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(li membros)

Presidente: Aloysio Chaves
]9-Vice·Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

I. Dinarte Mariz

2. José Richa

\'ice-Líderes
Aderbal J urema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

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

I. Paulo Brossard
2. Marcos Freire

PMDB
L Agenor Maria

Líder
Nilo Coelho

Líder
Evelásio Vieira

Suplentes

2. Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Dirctor: Antônio Carlos de Nogueira
Lo\:al: Edificio Anexo das COmissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones.: 223-6244 e 211-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489

Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141- Ramais 3490 e 3491

José Fragelli

Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

Líder
Marcos Freire

2>'-V ice-Presidente
Gilvan Rocha

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

VPce--Líderes
Affonso Camargo

PMDB

1>'-Vice-Presidente
Passos Pôrto

Titulares

Agosto de J98J

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

PP
I. MendesCanale

I. T ancredo Neves
2. José Fragclli

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 4315
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(I L membros)

I. José Fragelli
2. Alberto Silva

1. Affonso Camargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

•

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
I. Lourival Baptista

Suplentes

PDS
t. Luiz Cavalcante

2. Bernardino Viana

2. Almir Pinto

3. Moacyr Dalla
4, José Caixeta

4. José Lins

3. Aderbal Jurema

5. Martins Filho
6. Murilo Badaró
I. Lázaro Barboza
2. Mauro Benevides
3. Adalberto Sena

1. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão MUller

PMDB
1. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

Titulares
I. Aderba!Jurema
2. João Calmon
3. Eunice Michiles
4. Tarso Outra
5, José Sarney

l. Adalberto Sena
2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

PP
1. Affonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às to:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3168

Suplentes
PDS
I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

•

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
I. Gastão MUller

l. Evelãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca B"raga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às lO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costil
- Anexo das Comissões ....... Ramal 3546

•
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COMISSÃO DE FINANÇAS (17 mcmbr.os)-

(CF)

COMISSÃO DE MUNIC!PIOS- (CM)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO

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

e

l,
2.
3.
4.
4.

Raimundo Parente
Lomanto Júnior
Amaral Furlan
Am:rral Pebtoto
Martins filho
Tarso Outra
Gabriel Hermes
Bernardino Viana
Almir Pinto
Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Pedro Simon
Teotõnio Vilela
Franco Montoro

I. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

Suplentes
PDS
I. JosêGuiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Lins

[.

2.

J.
4.
5.

9.

[.

2.
J.
4.

5.

Almir Pinto
Lomanto Júnior
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
Benedito Canelas
Arno Damiani
Moacyr Dalla
Raimundo Parente
Vicente Vuolo

José Richa
Orestes Quércia
Evandro Carreira
Lázaro Barpoza
Agenor Maria

Gastão Milller
2. Affonso Camarso
J. Mendes Canale
[.

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões; Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

•

Titulare!>

6.

PP
l. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badaró
5. José Caixeta

COMISSÃO DE SAÜDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares
I.
2.
J.
4.

PMDB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

I.
2.
J.
4.

Raimundo Parente
Aloysio Cha'les
Moacyr Dalla
Eunice M ichiic::s
5. Gabriel Hermes

I. Franco M ontoro
2. Humberto Lucena
J. Jaison Barreto

PP
I. Luiz Fernando Freire

I. José Fragelli
•

PMDB
I. Asenor Maria
2. Nelson Carneiro

Assistente: Luiz. Clâudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

].

Lêda Ferreira da Rocha- Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale:tandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José· Fraselli

Titulares
I. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

I. Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

I. AITonsoCamargo
~

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PMDB
I. Roberto Saturnino

I. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi

PP
1. Mendes Canale

1.
2.
3.
4.

COMlSSÃO DE RELAÇÚES EXTERIORES (15 membros)

Dinarte Mariz
Luiz Cavalcante
José Guiomard
Murilo Badaró

I. Mauro Benevides
2. Asenor Maria

I. José Fragelli

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo- Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

I. Luiz Viana
2. Tarso Outra
J. Lomanto Júnior
4. Amaral Peixoto
5. JoàoCalmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Lourival Baptista

I.
2.
3.
4.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
S. Marcos Freire

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

1. Agenor Ma ria
2. Humberto Lucena

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

PP
l. Gastão MUller

COMPOSIÇÃO

Titulares
Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

PMDB
I. Orestes Quércia

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

(CRE)

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes
PDS
1. Ra-imundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Aleltandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
19- Vice-Presidente: Paulo Brossard
2~-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

PP
1. Alberto SHva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões:. Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale:undre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

Titulares

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
i. EvandroCarreira

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

L Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante
3. José Lins
4. Almir Pinto

PP
I. Gastão MUller

COMISSÃO DE REDAÇÃd- (CR)
(5 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

Saldanha Derzi

A~sistente:

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

COMISSÃO bE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

•

PMDB
I. Adalberto Sena

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

•

Suplentes
PDS
I. Renedito Canelas
2 JoãoCalmon
J Arno Damiani

2. Jaison Barreto
PP
I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496
Reuniões.: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3122

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
I. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

Lomanto Júnior
Almir Pinto
José Guiomard
Lourival Baptista

L Henrique Santillo

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

PP
I. Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivus Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissãô_ na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

Presidente: Lomanto Júnior
Vice·Presidente: Agenor Maria

7.
8.
PMDB
1. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

L Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares
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I. Gastão MUller

Suplentes
PDS
I. Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
t. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Britp - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale:tandre Costa
-Anexo das ComissÕC$- Ramal 3121
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - -211.3407
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sá - 211-3509
C\ayton Zanlorenci - 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira - 211-1~03
Maria de Lourdes Sampaio - 211-3503

PMDB
I. Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lâzaro Barboza

COMPOSIÇÃO
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira

PP
I. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

Titulares

C) SERVIÇO OE COMISSÕES ESPECIAIS E DE

PDS
I. VicenteVuolo

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

I. Lo manto Júnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

2. Benedito Ferreira
3. AIOJ.Sio Chaves

INQU~RITO

Ramal 3498

Reuniões:- Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa

4. Milton Cabral

-Anexo das Comissões- Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Elizabeth Git Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508

•
SERVIÇO DE COMISSGIES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Horas

Comissões

10:00

CAR

11:00

CA

LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal J024

GUILHERME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelb·
Ramal3378

S!lRGIO

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO
Horas

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3652

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

09:30

10:00

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3020

LEDA

11:00

CLS

Sala d~ Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarna13339

LUIZ
CLÁUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarna13130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

Comissões

CE

LEDA

LUIZ
CLÁUDIO

ASSISTENTE

Comissões

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:00

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

SÉRGIO

•

GUILHERME

•

•

•
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ANO XXXVI- N• 095

TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 1981

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO

•

I -

ATA DA 133• SESSÃO, EM 24 DE AGOSTO DE 1981

1.1 -ABERTURA
1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Pareceres

Referentes às seguintes matériaS:
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 65/79; Projetos de Lei da Câmara n•s 51/78 e 27/81; Projetos de Lei do Senado n•s
228/78; 208/78; 132/79 e 198/78.
1.2.2 -

•

•

Requerimentos

N• 283/81, de autoria dos Srs. Senadores Adalberto Sena e Jorge Kalume, de homenagens de pesar pelo falecimento do Dr. Abel Pinheiro Madei Filho. Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o .Sr. Adalberto Sena.
- N• 284/81, de autoria do Sr. Senador José Sarney e outros Srs. Senadores. solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente
da sessão de 2 de setembro próximo, seja dedicado a homenagear a memória do cineasta Glauber Rocha. Usam da palavra no encaminhamento
de sua votação os Srs. Jos~ Sarney, Roberto Saturnino, Evelâsio Vieira e
Passos Pôrto, devendo. ser votado após a Ordem do Dia.
1.2.3 -

Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO- Considerações sobre recente pronunciamento do Senador Agenor Maria, a respeito das potencialidades da piscultura nordestina.

SENADOR MURILO BADARO- Comentários sobre os incidentes•
ocorridos na última sexta-feira na partida de futebol entre o Atlético Mineiro e o Flamerigo, no Estâdio Serra Dourada, em Goiâs. Necessidade da
transferência do Conselho Nacional de Desportos para Biasflia.
1.2.4 -

•

Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do· Senado n' 224/81, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho.
1.2.5 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento do Ofício n' S/23/81 (n' 438/81), do Sr. Governàdor
do Estado de Goiâs, solicitando aut_orização do Senado Federal a fim de
que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo no valor que menciona para o fim que especifiCa.

1.3 - ORDEM DO DiA

•

-Projeto de Resolução n' 186/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete
centavos) o montante de sua divida consolidada. Votaçilo adiada por falta
que ~~quorum".

-Projeto de Resolução n'i' 187/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões,
quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o mOntante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ..quofuffi".
-Projeto de Resolução n'i' 188/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.!08.331,17 (nove milhões,
cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n• 202/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ..quorum".
-Projeto de Resolução n'i' 203/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de uquorum".
-Projeto de Resolução n9 206/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-PrOjeto de Resolução n'i' 36/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n'i' 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e ointenta
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, Seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adida por falta de
"quorum".
-Projeto de Resolução n'i' 4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n• 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 3!.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum",
-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
Vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n'i' 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
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milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de uquorum".
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de

Educação Física de Goiâs a contratar operação de crêdito no valor de CrS
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de ..quorum".
- Requerimento n'? 40/81, do SenadO!Tourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do ~enado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ing.resso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de uquorum".
- Requerimento n'? 43/81, do Senador Lourival Baptista, soliçitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução -de março de 1964. Votação adiada
por falta de "quorum".
-Requerimento n9 268L8f,-âo Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art.-iii, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado n9 240f80, do Senador Franco Montoro, que estabelece
a participação de rep{esentant~ dos empregados e empresãrios na administração da Previdência Social (INPS,IAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Sedado n9 357 j79, do senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros c
empregados em cemitérios. (Apfeciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Senador Orestes Quêrcia,
alterando dispositivos 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 n9 146, de 1980, do Senador Orestes
Quércia, que isenta do imposto de renda o !39-salário. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de ••quorum".
-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de ••quorum".
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de uquorum" para votação do Requerimento n9 260/81, de adiamento da discussão.
1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
-Adiamento da votação do Requerimento n• 284f8I,lido no Expediente.

1.5 -

Apototlel!l8l

DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA

SENADOR LOURiVAL BAPTISTA- 35• aniversArio da Universidade Federal da Bahia.

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA -

Problema do desemprego no

País.

SENADOR TEOTON/0 VILELA, como Lfder- Observações sobre
os trabalhos desenvolvidos na I Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. Protesto do PMDII contra episódios ocorridos em SalvadorBA, em decorrência do aumento das tarifas de ônibus.
SENADOR ADALBERTO SENA- Crise na Previdôncia Social.
SENADOR PEDRO SIMON- Necrológio do ex-Deputado Osmar
Grafulha.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Reparos à posição assumida pelo
Governo em relação a pedidos de informação de S. Ex• que menciona.

•

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO, ENCERRAMENTO
Z-

DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR

Do Sr. J osê Lins, pronunciado na sessão de 19-8-81.
Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de 19-8-81.
3 - RETIFICAÇÃO
Ata da 123• Sessão, realizada cm 13-8-81.
4 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
5-

..

ATAS DE COMISSOES

6-

MESA DIRETORA

7-

LíDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARTIDÁRIOS

8-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

SUMÁRIO DA ATA DA 126• SESSÃO
REALIZADA EM 17-8-81
(Publicada no DCN -

Seção II -

de 18-8-81)

•

Na publicação do Sumário, feita do DCN de 18-8-81, página
3639, segunda coluna, no item 1.3 - ORDEM DO DIA,
Onde se lê:
Projeto de Lei do Senado n• 35/79 ...
Leia-se:
Projeto de Lei do Senado n• 357 f79 ...

•
ATA DA
3~

133~

SESSÃO, EM 24 DE AGOSTO DE 1981

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PASSOS PÚRTO, JORGE KALUME E ITAMAR FRANCO.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume- Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvidio Nunes - Almir Pinto -Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Filho
- Humberto Lucena - Aderbal Jurema- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante
- Teotônio Vilela- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Luiz Viana- Dirceu Cardoso -João Calmon - Roberto Saturnino Itamar Franco- Murilo Badaró- Henrique Santillo- Vicente VuoloJosé Fragelli -- Evelásio Vieira - Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento d_e 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
o Sr. I•-Seeretârio procederá à leitura do Expediente.

E lido o segufnte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 635, 636 e 637, DE 1981
Sobre a Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 65,
de 1979, que "autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede
Ferroviária Federal a seus ocupantes".
PARECER N• 635, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Franco Montoro
Pelo Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1979, ê a Rede Ferroviária Federal autorizada a alienar, a seus legítimos ocupantes, os imóveis residenciais de
sua propriedade.

•
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•

Com a Emenda sob exame, propõe o Autor, o nobre Senador Nelson
Carneiro, seja editado ao art. l'i' do Projeto a seguinte disposição.
"Parágrafo único. Aos ocupantes dos imóveis residenciais de
que trata este artigo, que se aposentarem, é assegurado o direito à
permanência no imóvel, até que o Sistema Financeiro da Habitação,
em forma a ser determinada em regulamento, lhes forneça outro
imóvel residencial".
Ao justificar a oportuna fn1cialiVã~-aléffi de argumentos outros, igualmente vâlidos, assinalou o Autor que a proposição não contemplou a situação dos ferroviários que passam à inatividade, os quais, a esse ensejo, são
obrigados a desocupar os imóveiS cfue habitam.
Como se verifica, a Emenda supre uma lacuna do Projeto, reparando
uma injustiça. A RFFSA ficarâ autorizada a e1ienar os imóveis residenciais
aos ferroviârios, seus atuais ocupantes. E aos que neles residam, à oportunidade da aposentadoria, estarâ assegurado o direito de permanência, até que o
SFH lhes venha a financiar outro imóvel residencial.
Sob os aspectos jurídicos e constitucional, que nos cumpre o exame da
matéria, não encontramos na iniciativa nenhum óbice a apontar.
Assim sendo, pelo acolhimento à Emenda de Plenário n~' 1, é o nosso voto.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 1980.- Aderbal Jurema, Presidente,
em exercício- Franco Montoro, Relator- Cunha Lim.JL- Heb•idio NunesLuiz Fernando Freire - Raimundo Parente - Bernardino Viana - Nelson
Carneiro.
PARECER N• 636, DE 1981
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas

•

•

•

Relator: Senador Orestes Quércia
Retorna a esta Comissão, com Emenda de Plenário, o projeto de lei da
Câmara que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes.
Como fOi salientado, anteriormente, neste Órgãos Técnico, "a Rede Ferroviária Federal S.A. não deixado de efetiyar, como vem ocorrendo desde a
sua constituição, a alienação de prédios residenciais a ferroviários em ati vidade, ou não, ou a seus sucessores, sempre, porém, com observância de critério
que informe sobre a absoluta desnecessidade de tais imóveis aos serviços a seu
cargo, obedecendo o disposto na Resolução de Diretoria número 132(69, de
21-11-69".
Essa Resolução estabelece que, devidamente autorizada pela Diretoria, e
independentemente de concorrência pública, a alienação de imóveis residenciais aos ferroviáriOs- que os ocupem hã mais de cinco anos, se fará parceladamente, em até sessenta prestações mensais. f:, portanto, assegurada ao servidor da REFESA, independentemente de concorrência pública, a aquisição do
imóvel que, pertencente à empresa pública referida, seja por ele ocupado hã
mais de cinco anos.
A Emenda do Senador Nelson Carneiro, ora cm estudo, pretende assegurar direito à permanência no imóvel, ao servidor que se aposentar.
É providência de elevado alcance social, pois que o aposentado, que
prestou, durante anos, serviço à empresa empregadora, precisa de amparo,
justamente na hora da inatividade forçada.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei, com a
Emenda de Plenãrio.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980.- Vicente Vuolo, P/ em
Exercício- Orestes Quércia, Relator- Passos Pôrto --Affonso CamargoAlberto Silva.

PARECER N• 637, DE 1981
Da Comissão de Finanças.
Relator: Senador Raimundo Parente
De iniciativa do ilustre Deputado Nogueira de Rezende vem a exame
desta C:~são de Finanças o Projeto _de Lei da Câmara que autoriza a alienação de iffióveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes.
Ao Justificar sua proposição destaca o autor:

•

"Os imóveis residenciais da RFF já não são necessários ao seu
patrimônio. Eles constituem um fator de ônus, pelo seu precário estado de conservação e pela necessidade de manter-se a nível antieconômico as taxas de ocupação, como acontece com todos os imóveis
funcionais.
Com o crescimento demográfico e a urbanização intensa que se
observa em toda parte do País, as estações ferroviárias deixaram de
ficar isoladas, e passaram a se constituir em centros urbanos, vilas e
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cidades, onde todos procuram a oportunidade de ter a sua casa própria.
Os antigos servidores da RFF que sempre residiram nos próprios federais, em sua maioria sem condições finanCeiras de partir
para a aquisição de outro imóvel, aspiram, muito justamente, deixar
à sua família uril teto definitivo.
Acresce que a RFF não vem conservando devidamente esses
imóveis e os ocupã.ntes é que fazem, às suas expensas, os consertos
necessários para que as residências não se arruínem.
A venda aos ocuPantes, dos citados imóveis, ê uma forma de te~
var aos ferroviários o justo programa deste Governo, de facilitar a
todos a aquisição de sua casa própria.
A regulamentação, pelo Governo, num prazo razoãvel, permi~
tirá a provisão de todas as situações a serem resolvidas."
Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve pareceres favorãveis das
Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes e de Finanças, colhendo
aprovação do Plenário, em sessão de 18 de setembro de 1979.
Tramitando_n_o Senado Fe_d.eral. manifestou-se a Comissão de Transpor~
tes, Comunicações e Obras Públicas pela rejeição do projeto. A Comis-são de
Finanças opinou inicialmente pela sua acolhida.
O nobre Senador Nelson Carneiro ofereceu Emenda, em Plenário, ao
projeto, para assegurar, aos ocupantes que se aposentarem, o direito de permanência no imóvel até que lhes seja fornecida outra residência pelo Sistema
fip.ancciro da Habitação.
Sobre a Emenda concluiu a douta Comissão de Constituição e Justiça
pela aprovação, no que foi acompanhada pela Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
- - Cuida o projeto de assegurar a preferência para os legítimos ocupantes e
a Emenda proposta confere ao servidor que se aposentar o direito de permanecer no imóvel até que outro lhe ~eja destinado através do Sistema Financeiro da Habitação.
São providências de grande alcance social que objetivam amparar antigos funcionãrios da Rede Ferroviária Federal, merecendo, por isso, total aco.thida de nossa parte.
Sob o aspecto financeiro, nada temos a opor ao projeto e a Emenda, destacando o benefício social das medidas, que vêm ao encontro das diretrizes
governamentais que buscam proporcionar a todos a aquisição da casa pró~
pria.
Sala das Comfssões, 20 de agosto 1981.- Franco Montoro, Presidente
- Raimundo Parente, Relator - Bernardino Viana - Amaral Peixoto Gabriel Hermes- Almir Pinto- .Tarso Dutra- José Fragelli- Lomanto
Júnior.
PARECERES N•S 638 E 639, DE 1981
Sobre o Projeto de Lei da Câmara, n• 51, de 1978, (n' 1.465-B,
de 1975, na Casa de origem), que "acrescenta parágrafo ao artigo 89
da Lei o9 6.251, de 08 de outubro de 1975, que "institui normas gerais
sobre desportos e dá outras providências".
PARECER N• 638, DE 1981
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Gastão MU1ler
A proposição sob nosso exame, de autoria do ilustre Deputado Francisco Amaral, visa a acrescentar parágrafo ao artigo 89 da Lei n~' 6.251/75, que
institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências.
Em sua justificação. o autor do Projeto diz que:

..0 art. 8'i' da Lei n9 6.251, de 8 de outubro de 1975, estabelece
que o apoio financeiro da União somente será. concedido a estidades
que observarem as disposições desta Lei (n' 6.251(75) etc. Entidade,
bem o sabemos, é termo que serve para designar qualquer pessoa
jurídica, tanto de direito público quanto privado, podendo estar
abrangidos no texto do referido art. S'i' c, bem assim, no apoio financeiro a ser prestado pela União, não somente os clubes, como quaisquer entidades que dirigam, coordenem, controlem ou proporcionem a prãtica do desporto no País, inclusíve, por exemplo, a Gazeta
Esportiva que tradicionalmente realiza a Corrida de São Silvestre,
nas passagens do ano.
Contudo, a legislação atual - ou melhor, a que preexistia &
edição da de n• 6.251(75 -jã diz mais ou menos a mesma coisa c,
infelizmente, entidade tem sido entendido como sinônimo de clubet
e, mais particularmente ainda, como clube de futebol profiSsional.
Tanto que o "bocado do leão" estâ sendo destinado, prescntcmen~
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às despesas de transporte das delegações dos clubes participantes do
Campeonato Nacional de Futebol, em prejuízo evidente de muita
atividade do esporte amador.
Nem mesmo aquelas competições de renome nacional ou internacional dentro do esporte amador como a São Silvestre, a travessia
de São Paulo a nado, a Nove de Julho de Ciclismo e outras - conseguem receber qualquer auxilio financeiro, ficando a inteira responsabilidade e encaÍ'go de sua realização sobre os ombros dos organizadores, geralmente entidades privadas, quê mal conseguem
contar com auxílios estaduais, municipais ou particulares."
Depois de caracterizar, na jUS-tificação, o que é entidade, o autor do projeto finalizi afirmando que·o presente projeto d~ Lei tenciona fazer que figure
expressamente na Lei 6.251/75 a obrigatoriedade de o espOrte amador ser
apoiado financeiramente com, pelos menos, setenta e cinco por cento das dis·
ponibilidades d'e recursos.
Assim, pelo que representará de estímulo pára o esporte amador, somos
favoráveis ao present~ prOjeto de lei.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1981.- Aderbal Jurema, Presiderite
-Gastão Müller, Relator- Laélia de A/cantara- João Lücio- João Calmon.

PARECER N• 639, DE 1981
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Lomanto Júnior
•
O projeto, de autoria do Deputado Francisco Amaral,'dispõe que ao art.
8• da Lei n• 6.251, de gde outubro de 1975, seja acrescentado parâgrafo único
nos seguintes termos:
•
"O desporto de caráter amadorístico terá prioridade na prestação do apoio financeirO _de que trata este artigo, devendo caberlhe pelo menos setenta e cinco por cento do total de recursos disponi~eis."

Expl.ica o Autor da proposiçãot justificando-a, que o art. 89 da Lei n9
6.251/75, estabelece que o apoio financeiro somente será cOncedido a entidades que observarem as disposições da lei mencionada.
Entidade, Prossegue a justificação, "ê termo que serve para designar
qualquer pessoa jurídica, tanto de direito público quanto privado, podendo
estar abrangidas no texto do referido art. 8"? e, bem assim, no apoio financeiro
a ser prestado pela União, não somente os blubes, como quaisquer entidades
que dirigam, coordenem, contr:olem, ou· proporcionem a prática do desporto
no País, inclusive, por exemplo, a Gazeta Esportiva que tradicionalmente realiza a Corrida de São Silvestre, nas passagens de ano".
Ocorre, pqrem -observa ainda a inesma fonte- que entidade tem sido:
entendido como sindnimo de clube, e, mais particularmente ainda, como clube de futebol profiss~onal. ''Tanto que o bocado do leão está sendo destinado,
presentemente, às despesas de transporte das delegações dos clubes participantes do Campeonato Nacional de Futebol em prejuizo evidente de muita
atividade do esporte amador''.
Para corrig!r esse estado de coisas, objetiVa O projeto consignár expressamente na Lei ,lq 6.251/75, a obrigatoriedade de o esporte amador ser apoiado
financeirarr.~nte com, pelo menos, seteilta e cinco pÕr cento das disponibili'
dade de 1ecurSOS.
O projeto foi, nesta Casa, distribuição à Comissão de E~ucação e Cultura e a esta Comissão de Finanças.
·
A Comissão de Educação e ~ultura, sendo relator da matéria o eminente
Senador Gastão Müulfer, manifestou~se favoravelmente à medida proposta,
pelo estímulo que, no seu entender, ela represe.ntará ao esporte amador.
Vejamos, pojs, na área regimental em.que cabe a este Orgão ·Técnico
pronunciar-se, a anãlise que nos cumpre fazer.
De acordo com a proposição, ao de:;:porio profissional somente poderia
caber, no máximo, 25% (vinte e cin-Co- por cento) do apoio financeirO da

llih

.

o

Em face das justificativas apresentadas pel~ Autor, do.s pareceres favoráveis de todas ?S. Comissões da Câmara dÕs Deputádos e da sua aprovação no
Plenârio; considerando o parecer favorável da Comissão. de Educação e Cultura desta Casa, opinó;lmos pela aprovação do Projeto de Lei dà Câmara n9
51, de 1978, pois tudo que vise estimular o esporte amadorist'a em nosso País
deve merecer o mais entusiástico apoio dos representantes do povo no Congresso Nacional.
E- o parecer.
.
.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981.- Franco Montoro, Presidente- Lomanto Júnior, Relator- José Frage/li- Tarso Dutra- Almir Pinto
-Gabriel Hermes- Bernardino Viana- Raimundo Parente- Amaral Peixoto.

Agosto ~e)981

PARECERES N•S 640 E 641, DE 198)
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1981, (n•IOOI-C, na
Casa de origem) que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.".

PARECER N• 640, DE 1981
Da Comissão de Educação e Cultura

Relator: Senador Pedro Simon
De autoria do ilustre Deputado Hugo Mardini, o Piojéto em e_studo tem
como objetivo Hautorizar o Poder Executivo a instituir a Funda,ção. UniVersidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.
·
O auto{ do projeto diz, em sua justifiCação, ·que o Estado do Rio Goo.nde
do Sul possui um dos maiores índices de.escolarização áo PaíS, qUer"~ob o as~
pecto quaniifativO quer sob o qualitativo. Destaca, ainda, que o 'crescimento
das cídades situadas na fronteira tem tido um grande increffi_into, especialmente daquelas que se limitam com o Uruguai, qnde 7xiste gr1'flde intêrcãm- ·
bio entre os dois•países.
Em seguida, o Deputado Hugo Mardini historia a situação em que se encontra o ensino naquela área, afirmando que o Ensino Superior, ~a .Fronteira
Oeste, se encontrajâ bastante desenvolv'ido, apesar das dificuldadeS e problemas que seus promotores têm encontrado. Iniciada em 1954, comó Sociedade
Educacional, a Fundação Educacional do Alegrete foi. fundada pelo Educador Alcy V argas Cheuiche.

Em 1956, a sociedade cric=:m o Colégio Comercial EmíFC? Zuiíeda e, em
1963, foi transformada em Fundação ÊducaciÓnal do Alegrete. ·
Encampado pela Secretaria de Educação e Cultuia, o Colêgio·Comercial
Emílio Zufíeda torna-se o embrião da educação, na Fronteira Oeste, Pois experimenta grande expansão com a compra do prédio dos Carmelitas e dos
terrenos adjacentes.
-Em 1964, a Fundação recebe autorização para o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas; em J969, para a instalação do. Curso de Letras; e, no niesmo ano, nasce o Curso de Administração de Empresa.
No ano de 1970, entram em funcionamento os cursos de Ciências,. Estudos Sociais e Pedagogia, e a Fundação recebe, ainda, em 1970, 500 hectares
de terras do Governo do Estado, para instala,ção da Fazenda Ibiraptiitã, que
será o suporte 'para os cursos Agrícolas da Fundação ;Educacional.

•

•

t
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Em 1973, são reconhecidos os cursos de AdministraçãO de Empresas, Letras, Ciências e Pedagogia. 1975 é um ano importante para a Fundação; pois,
além da autorização para o funcionamento do Curso de Estudos Sociais, com
habilítação em Moral e Cívica, são instalados os laboratórios de --;-fsica, Química, Idioma e as Salas de Mapoteca e Microscopia.
Um ano depois, chega a autorização para o funcionamento do Curso de
CiênCias, com habilitação em Matemática, do Curso dt. ~:~11cias, corri habilitação em Biologia, e do Curso de FOrmação de Professores de Disciplinas Especializadas do Ensino de 2~? Grau, Esquemas I e II nas áreas primárias e terciárias.- . - -- - •
·
·
Nesse ano, ainda, a Fundação concluiu o pr~dio-sede, com 4.699,76. ai
de área construída, após o que veio o reconhecimento dos Cursos de Estudos
Sociais com hab.ilitação Moral e Cívica reconhecidos os cursos de Ciências
com habilitaç.ão em M3.(emâtica, curso d~ Ciências com habilitação e~ Biologia, Formação de Professores das Disciplinas EspeCi31izadaS do Ensino. de
29. Grau.
2

Após a inauguração, eni 1978, do prédio-sede da Fundação Educacional
do Alegrete, pelo então,Ministro ioão Baptista Figueiredo·, foi adquirida gleba de 30 hecttares· para o futuro Campus Universitário.
Os Cursos da Fundação são frequentados atualmente por 1.35Q alunos, e
seu corpo docente é composto de 104 professores, dos quais 40 são titulares
de Cursos de Pós-Graduação; sendo que somente dois não residem erit Ale~

-·

•

~rete.

Assim.seildo e, tendo em vista o que dispõe a Lei n9 5.540, d'e 28 de novembro de 1968~ que reza, e·m seu artigo 89~ "Que os estabelecimentos ~solados
de ensino superior deverão, sempre que possível, incorporar-se a universidades ou cm.gregar...se Com estabelecime;ntos- isofad.os da mesma localidade, ou
localidB.des próximas, constituindo, neste Ultimo caso, federações de escolas
regidas por uma administração superior,. e com regimento.unificado que ihes
permita.adotar crit.érios comuns de organização e funcionamento", somos fa~
vorâveis a.o presente projeto de lei, por achã-lo oportuno e conveniente:
Sala das Comissões, 14 de maio de 1981.- Aderbal Jurema, Presidente
-·.Pedro Simon, Relator - João Calmon- Gastão Mü'ller- João' Lúcio :......
Eunice Michiles.

..
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PARECER lN• 641, DE 1981
Da Comissão de Finanças
Relator: .Senador Mendes Cana/e

•
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•
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Trata-se de pr,oposição apresentada pelo ilustre Deputado Hugo Mardini, visando a.~onceder autorização ao Poder Executivo para instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, com sede na
cidade de Alegrete.
A mencionada fundaç~o de direito ptiblico, consoante o projeto, regerse-á pelos preceitos contidos na Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, que
fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articUlação com a escola média.
Em sua tramitação na Casa de origem, a matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça, que concfuiu seu parecer pela constitucio~
nalidade e juridicidade do projeto; de Educação e Cultura, que se maÔifestou'
pela r~eição, contra o voto do Relator, e de Finanças, que se pronunciou fa~
voravelmente à sugestão.
Obtida ~ aprovação, em plenário, a proposição foi encaminhada à revisão do Senado Federal, nos termos do art. 58 da Constituição Federal, tendo
se manifestadô a Comissão de Educação e Cultura, no sentido do acolhimento da medida.
Cabe-nos, nessa oportunid~de, examlnãi' as repercussões financeiras de~
terminadas pelo projeto em tela.
Não obstante as restrições a que se Sujeitam as proposições meramente
autórizativas, a praxe tem demonstrado que, para a hipótese vertente, a qual
atribui ao Poder Executivo autorização para a criação de fundação educado~
nal de nível superior, este tem sido o caminho seguido pela nossa legislação.
Com efeito, inúmeras são-as éntidades de ensino superior instituídas por
decreto do Presidente da República após a autorização legislativa, podendose citar, dentre tantos e~emplos, os atos de criação da Fundação Universida~
de de Brasília, constantes da Lei n9 3.998, de 15 de dezembro de 1961 e do Decreto n• 500, de 15 de janeiro de 1962.
Tratando-se, a nosso ver, de matéria cuja desciplinação envolve, tradicionalmente, norma jurídica autorizativa e, ademais, inocorrendo aumento
de despesa pública ahterior ao procesSo de instituição, não vemos óbice de
natureza jurídico-constitucional:- como de resto, já consignou a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
No que tange à conveniência da oficialização do estabelecimento para a
vasta região fronteiriça do Rio Grande do SUl, não hã como se insurgir con~
tra o projeto.
Verifica-se do minuciosO relato histórico elaborado pelo autor da matéria, que as Faculdades e escolas isoladas que integram a atual Fundação
Educacional do Alegrete constituem exemplos de capacidade no desempenho
de suas altas funções educativas.
Tendo-se em vista que a medida não contraria as normas que regulam a
atividade financeira do País, e em razão dos inquestionáveis benefícios culturais e sociais que advirão da mencionada oficialização, opinamos pela aprovação do projeto ora analisado.
~c:;_
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981.- Franco--Montoro, Presidente- Mendes Cana/e, Relator- José Fragelli- Tarso Dutra- Almir Pinto
- Gabriel Hérmes - Amaral Peixoto -Bernardino Viana- Raimundo Parente.
PARECERES N•s 642, 643 E 644, DE 1981
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1979, que "acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Seniço".
• PARECER N• 642, DE 1981

•

•
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A iniciativa parlamentar, além de arrimada no art. 43 da Carta Magna,
na regra geral do art. 56 da Lei Maior, incorrendo quaisquer
impedimentos referentes à competência exclusiva do Presidente da Repúbli~
ca.
Assim, a lei instituidora do FGTS impõe ao empregador a adição mensal
de um percentual incidente sobre o salário, em conta vunculada em nome do
empregado. Essa conta é acrescida trimestralmente de juros e ~orreção monetária.
O Projeto, longe de cuidar de matéria financeira, busca tão-somente fa~
zer com que a esses recursos do FGTS, geridos peio Banco Nacional da Habitação e que são dos trabalhadores, sejam acrescidos, pela rescisão do contrato
laboral, os juros e correção calculados dia a dia.
Ã vista do exposto, data vênia do eminente Relator, tenho o projeto
como jurídico e constitucionalmente perfeito reconhecida a competência concorrente do Congresso Nacional, para legislar sobre a matéria, razão por que
opinamos pela sua aprovação.
Sal~ das COmissões, 3 de outubro de 1979. - Henn'que de La Rocque,
Presidente. Lázaro Barboza, Relator- Lenoir Vargas, vencido e, voto em separado- Moacyr Da/la, vencido- Bernardino Viana- Raimundo Parente
- Murifo Badaró- Nelson Carneiro- Franco Montoro - Almir PintoTancredo Neves - Aloys_fJ) Chaves.
fundamenta~se

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR LENOIR
VARGAS:
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, ob~
jetíva acrescentar dispositivo ao art. 39 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, que institu1u o sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
A medida proposta determina que, verificada a rescisão do vínculo em~
pregatício,- os juros ecorreção monetária serão calculados dia a dia e incorporados à conta do trabalhador para levantamento ou transferência.
Na Justificação, salienta o Autor que ''a legislação pertinente mostra~se
realmente falha, em prejuízo do trabalhador titular da conta vinculada, quan~
do se verificam casos de rescisão contratual que não coincidem com as datas
da contagem ou crédito dos juros e da correção monetária", por isso que.
como destaca adiante- .. o normal é o titular da conta não encontrar à sua
disposição as importâncias correspondentes a esses dias"-, ou seja, quando
a rescisão ocorre dentro do trimestre, mas alguns dias após a data do crédito
dos juros e da correção monetária na conta vinculada.
Apreciando na douta Comissão de Legislação Social matéria idênticao PLS n9 156, de 1975 -,igualmente de autoria do ilustre Senador Nelson
Carneiro, tivemos oportunidade de manifestar que aquela proposição se nos
afigurava .. totalmente desatualizada do_ ponto de vista operacional( ... ) isto
porque a matéria referente à periodicidade da computação de juros e correção monetária, inclusive no caso de saques, vem já regulamentada pelo De~
creto n'>' 76.750, de 5 de setembro de 1975, que deu nova redação aos parágra~
fos I• e 2• do arl. 19 do Decreto n• 59.820, de 20 de dezembro de 1966."
E, em consonância com o nosso entendimento manifestado naquele Pa~
recer, ressaltamos, ainda- como ali estâ frisado- que sendo o Banco Na~
cional da Habitação (BNH) o responsável pela aplicação dos recursos do
Fundo de Garantia, com correção monetária e juros, de modo a assegurar a
cobertura de suas obrigações, entendemos evidente ser de natureza financeira
a,matéria sobre a qual versa a proposição e, como tal, sua iniciativa é da com~
petência exclusiva do Presidente da República, consoante estabelece o art. 57,
item I, da Constituição.
Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, quanto à
constitucionalidade.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Lenoir Vargas.

Da Comissio de Constituição e Justiça

PARECER N• 643, DE 1981

Relator: Senador Lázaro Barboza
Incumbido de elaborar o parecer do vencido sobre o Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1979, que dispõe sobre altera_ç_ões ao arl. 3'>' da Lei n9 5.107, de
13 de setembro de 1966, cabe-nos fazer observações de natureza constitucional, que reputamos da maior üilportância.
Assim, o projeto visa a alterar o art. 39 da lei criadora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabelecendo que, na rescisão contratual, os juros e _correção monetária serão calculadoS dia a dia e incorporados à conta do
trabalhador.
O eminente Relator, Senador Lenoir Vargas concluiu seu parecer, entendendo ''ser de natureza financeira--a matéria sobre a qual versa a proposição ... "
Inquestionavelmente, a matéria de que trata o projeto estâ entre aquelas
arroladas na competência legislativa da União, conforme preceitua a alínea
"b", do item XVII do arl. 8• da Constituição.

Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Franco Montoro.
Em conseqüência da rejeição do parecer do Relator, nesta Comissão, ao
Projeto de Lei do. Senado n9 228. de 1979, cumpre~ nos redigir o vencido, na
forma da deliberação vitoriosa nêste órgão técnico.
O projeto, que recebera parecer contrário do Relator, objetiva alterar o
art. 39 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966- que]ns-tituiu o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) acrescentando-lhe parágrafo e renumerando os existentes.
A modificação sugerida tem por fim garantir, na rescisão contratual. sejam calculados dia a dia - e incorporados à conta do trabalhador- os juros
e correção monetária, para efeito de levantamento ou transferência .
Seu eminente autor, Senador Nelson Carneiro, destaca, em arrimo de
sua iniciativa, que "a legislação pertinente mostra~se realmente falha, em prejuízo do trabalhador titular da conta vinculada, quando se verificam casos de
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rescisão contratual que não coincidem com as datas de contagem ou do crédi~
to dos juros e da correção monetária". Exemplificando essa observação, aduz
o ilustre autor do projeto:
"Nem mesmo o Decreto n• 76.750, de 5 de dezembro de 1975
(que se preocupou com o problema e deu nova redação aos§§ lljl e 29
do art. 19 do Decreto n• 59.820/66) logrou sanar tal falha, pois
quando a rescisão õcorte dentro do trimestre~ mas alguns dias após
a data do crédito dos juros e da correção monetária Cm conta vincu~
lada, o normal é o titular da conta não encontrar a sua disposição as
importâncias. correspondentes a esses dias.''

A matéria, C-omo se vê, está amplamente respaldada em sólidos argumentos, os quais, além do mais, encontram ressonância ein fatos que se repetem
interativamente.
Assim, uma vez considerada constitucional e jurídica pela douta Comissão de Constituição e Justiça, também damos nosso acolhimento à matéria,
opinando pela aprovação do projeto sob exame.
Sala das ComissõeS, 28 de agosto de 1980.- Helvídio Nunes. Presidente
-Franco M ontoro - Relator - Jaison Barreto -Nelson Carneiro - Aloy-

sio Chaves.
VOTO VENCIDO. EM SEPARADO DO SR. SENADOR MOACYR
DALLA:
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro visa o presente projeto
a acrescentar parágrafo ao artigo 3ljl da Lei n~? 5.107, de 13 de setembro de
1966, objetivando determinar que "Verificada a rescisão contratual, os juros e
correção monetária serão calculados dia a dia e incorporados à conta do tn•.
balhador para levantamento ou transferência".
Na justificação, diz o autor: ·~ ... quando a rescisão ocorre dentro do trimestre, mas alguns dias ap6s a data de crédito dos juros e da correção monetária em conta viilculada, o normal é o titular da conta não encontrar à sua
disposição as importâncias corresj,oiidentes a esses ~ias".
Ouvida a douta Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do ilustre
Relator, Senador Lenoir Vargas, concluiu pela rejeição do projeto, quanto à
constitucionalidade, por entendê-lo de natureza financeira,
Rejeitado o parecer, ficou o ilustre Senador Lázaro Barboza incumbido
de relatar o vencido, e, com base na alínea "b" do item XVII do art. 8~? da
Constituição, arrimado nos arts. 30 e 56 do mesmo diploma, reconheceu a
competência concorrente do Congresso Nacional, opinando pela sua aprovação, com o apoio dos demais pares daquela Comissão.
Cabe-nos ressaltar que tal proposição contraria o princípio básico que
deve nortear qualquer sistema de correção monetária e que se assenta no fator tempo, e, também, ponderar que, no caso do FGTS, pelo sistema de crédito trimestral de correção monetária, os saques efetuados com fundamento na
Lei n" 5.107 j66, antes da data fixada para a incidência da correção, obviamente não poderiam ser corrigidos, justamente por faltar aquele requisito essencial, inerente e peculiar à correção monetária, que é o implemento da unidade de tempo previsto para que ela venha a ocorrer.
Consubstancia-se, ademais, no art. 39 da Lei n9 5.107/66, a regra, no sentido de que os depósitos do FGTS São sujeitos à correção monetária na forma
e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação, e encerra,
em si mesma uma justificativa, pois é a única com a sistemática do regiro~ do
Fundo de Garantia.
Ressalte-se ainda, que o BNH não poderia assegurar às contas vinculadas correção monetária em proporção superior àquela captada através das
aplicações que faz dos recursOs do FGTS, sob pena de atentar contra a própria liquidez do Fundo, o que, em última análise, prejudicaria os próprios
empregados.
Face ao exposto, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1980. -' Moacyr Da/la.
PARECER N• 644, DE 1981

Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Raimundo Parente
De iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem a exame desta CoM
missão de Finanças o Projeto de Lei do Senado que acrescenta parágrafo ao
artigo 3• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de
Garantia do -Tempo de Serviço.
Em sua justificativa afirma o autor:

.. 0 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço parece definitivamente incorporado à vida do trabalhador brasileiro.
Condenãvel, como sucedâneo da estabiljdade, o FGTS apresenta, entretanto, diversos aspectos positivos, dentre os quais o levantamento dos depósitos por ocasião da aposentadoria ou do fale-

cimento do empregado, bem como em determinados casos de dispensa.
Contudo, a legislação pertinente mostra-se realmente falha, em
prejuízo do trabalhador titular da conta vinculada, quando se verificam casos de rescisão contratual que não coincidem com as datas da
contagem ou do crédito dos juros e da correção monetária.
Nem mesmo o Decreto no 76.750, de 5 de dezembro de 1975
(que se preocupou com o problema e deu nova redação aos§§ lljl e 29
do art. 19 do Decreto n• 59.820/66) logrou sanar tal falha, pois
quando a rescisãO oéõrie dentro do trimestre, mas alguns dias após
a data do crédito dos juros e da correção monetária em conta vincu~
I ada à sua disposição as importâncias correspondentes a esses dias.
O presente projeto visa; pois, corrigir a irregularidade apontada, estabelecendo que, uma vez rescindindo o contrato, os juros e a
- Correção monetária serão calculados dia a dia e incorporados à conta vinculada para efeito de levantamento ou de transferênCia."
Cuida a proposição de inserir no texto da Lei nljl 5.107, de 13 de setembro
de 19_66 a determinação de que os juros e a correção monetâria serão calcula~
dos dia a dia e incorporados à conta do trabalhador para levantamento ou
transferência uma vez verificada a rescisão contratual.
A douta Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação do projeto.
E a Comissão de Legislação Social opinou também pela aprovação da
iniciativa.
Sob o aspecto financ~iro, que nos cabe analisar, vale destacar que o projeto vem resolver, de forma definitiva, o problema de contagem dos juros e d_a
correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos casos
de rescisão do contrato de trabalho.
A juStificação -bem demonstra a procedência da alteração legal proposta,
co._m argumentos irrefutâveis e respaldada ainda em fatos que ocorrem seguidamente, prejudicando o empregado titular da conta vinculada do FGTS.
Calculados dia a_ dia os j~ros e a correção monetária serão creditados à
conta do trabalhador até a data _da rescisão do pacto laboral.
E por assim entendermos, na linha do exposto. opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado no 228, de 1979.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981.- Franco Montoro- Presidente- Raimundo Parente- Relator- Bernardino Viana -Amaral Peixo-

•

•

to- Gabriel Hermes- Almir Pinto- Tarso Dutra- Lomanto Júnior- Ja~
sé Fragelli.
-PARECERES N's 645 E 646, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'l208, de 1978, que "modifica
a redaçào' do§ 3'? do art. 543, da Consolidação das Leis do Trabalho''.
PARECER No 645, DE 1981
Da Comissão de Constituitão e Justiça

Relator: Senador Lenoir Vargas
O Projeto de Lei n'l 208, de 1978, ampliando a estabilidade provisória,
assegurada, nos termos do art. 543, da Consolidação, aos dirigentes sindicais,
modifica, para tanto, a redação do § 39 do citado artigo, no sentido de dar
maior amplitude às garantias já outorgadas.
Nos termos da proposição em exarrie, é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado, mesmo quando derrotado nas eleições sindicais, desde o momento do registro da candidatura, atê 1 (um) ano uapós o encerramento defiM
nitivo do processo eleitoral". Ora, é fora de dúvida que a norma do art. 543
não se destina a proteger o empregado, como tal, matéria de que se ocupa a
Consolidação em capítulo próprio, mas, sim a um empregado determinado",
escolhido por seus companheiros para representá-los junto ao órgão de direção ou representação da categoria, isto visando a que '~investido de um
mandato representativo da profissão, o mandatário deve poder cumprir o seu
cargo, sem o receio de represálias do empregador", como ensina Orlando Gomes.
É a eleição do empregado que faz derrogar, temporariamente, o seu estatuto pessoal de direito. Há, assim, proteção da função exercida e não da condição de empregado.
Estender as prerrogativas da estabilidade provisória aos postulantes de
cargos sindicais, quando derrotados nas eleições, seria, no mínimo, criar ürilâ
categoria de privilegiados, caminho seguro para um maior desequilíbrio nas
relãi;ões de trabalho .
No mérito, não nos p3.rece oportuna nem conveniente a modificação
consubstanciada no projeto, mesmo porque, ao constituir uma exteção,
quebra o equilíbrio da ordem jurídica e fere, frontalmente, o princípio da
igualdade constitucional.

...
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Somos, assim, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 208, de 1978,
quanto ao mérito, embora constitucional.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presidente, em exercício - Lenoir Vargas, Relator- Moacyr Da/la- Helvídio
Nunes - -Almir Pinto - Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Franco
Montoro, vencido - Leite Chaves, vencido - Hugo Ramos.
PARECER No 646, DE 1981
Da Comis~ão de Legislação Social
Relator: Senador Almir Pinto
O ilustre Senador Orestes Quércia, com o presente projeto, quer alterar o
§ 39 do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a que seja
incluída, entre as hipóteses da estabilidade provisória do empregado eleito
para cargo de representação sindical, a do empregado derrotado nas mesmas
eleições.
Esclarece a ..Justificativa" do Projeto que uo legislador de 1943 não previu a situação do candidato dissidente do patrão, quando não chega a ser eleito para o cargo de direção ou representação sindical que postulou".
..Não eleito, o empregado fica à inteira mercê do empregador;
pode ser imediatamente dispensado, pois a lei apenas acoberta o
candidato eleito, atê um ano após o término do mandato."
Ora, quer nos parecer que outra não poderia ser a finalidade da lei. A
previsão legal, corno adverte o eminente Senador Lenoir Vargas, em seu paro.
cerna Comissão de Constituição e Justiça, não se destina a proteger o empregado, como tal, matéria de que se ocupa a Consolidação das Leis do Trabalho e capítulo próprio, mas sim, a um empregado determinado, qual seja
aquele investido de um mandato sindical.
"E a eleição dó empregado que faz derrogar, temporariamente,
o seu estatuto pessoal de direito. Há assim, proteção da função exercida e não da condição de empregado."

•

Não resta dúvida de que é esta a situação. Ao se empenhar numa campanha eleitoral, o empregado assume os riscos de uma derrota, ainda mais
quando essa campanha é feita na base de retaliaç~es ou de criticas ao empregador, como é comum.
Evidentemente, aberta que fosse a válvula dessa estabilidade provisória,
ainda que por um ano após o término do processo eleitoral, todo empregado
não satisfeito, incapa-z, desidioso ou mesmo em litígio com seu patrão, viria a
se abriiar nessa espúria proteção, mesmo sabendo que, por não ter liderança
no seu grupo, jamais seria eleito. E isso seria fácil porquanto o sentido democrático das eleições não pode excluir qualquer candidato que preencha os requisitos legais.
Assim, e até por coerência com o metr Vóto· pela aprovação do referido
parecer da Comissão de Constituíção e Justiça, opino pela re}eição do presente projeto.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981.- Raimundo Parente, Presidente- Almir Pinto, Relator- Arno Damiani -Gabriel Hermes- Aloysio
Chaves -José Fragelli.
PARECERES Nos 647, 648 E 649, DE 1981
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 132, de 1979, que "'autoriza
o INAMPS a realizar convênio com as entidades sindicais que prestam assistência médico-dentária a seus associados e dependentes".
PARECER No 647, DE 1981
Da Comissão de Legislação Social

•

•

Relator: Senador Aloysio Chaves
Propõe o eminente Senador Amaral Furlan seja autorizado o INAMPS
a realizar convênios com entidades sindicais, visando à prestação de assistên·
cia médico-dentária aos associados e dependentes, isentando-as, em compensação, da contribuição previdenciária a que estão sujeitas.
O projeto ao ser examinado pela douta Comissão de ConstitUição e Justiça recebeu parecer favorável do eminente Senador Hugo Ramos. Tal parecer, no entanto, não foi acolhido, sendo designado para relatar o vencido o
ilustre Senador Raimundo Parente.
Dentre as razões em que se arrimoU aquela Comissão para opinar contrariamente ao projeto, vale destacar a de que a insenção pretendida seria capaz de comprometer os fundamentos da contribuição triparti te que sustenta a
política previdenciária do Pais.
.. Por outro lado", acrescenta o parecer, "'trata-se de Projeto autorizativo, sem força imperativa, contra o qual já se firmou,-nesta Comissão, uma
tradição de recusa, já que tal tipo de proposição, se porventura aprovada, teria sua execução condicionada à decisão de outro Poder, que comprometeria
o prestígio do Legislativo".
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Perfilhamos, -por inteiro, essas considerações. Evidentemente a isenção
proposta, criando uma exceção, poderá, sempre, ser invocada co.mo precedente por outras entidades de natureza assistencial, o que, convenhamos, é de
toda inconveniência.
Quanto ao segundo aspecto, parece-nos que aquela idiossincrasia a leis
autorizatiVas não é, apenas, da: Coinissão de ConstituiçãO e Justiça. E. de todo
o Legislativo. São leis inóquas, paliativas e, como no caso presente, até desnecessárias.
Basta ver que, nos termos do artigo 118 da Consolidação das Leis da
Previdência Social, o INAMPS já tem os poderes de celebrar convênios com
os Sindicatos para a prestação de serviços de assistência mêdica, hospitalar e
dentária, "diretamente ou por intermédio de estabelecimentos e profissionais
contratados".
Os gastos com esses serviços podem ser ajustados por um valor global
(art. 118, parágrafo único), dedutível no ato do recolhimento das contribuições, "juntamente com as importâncias correspondentes aos pagamentos
de benefícios ou de outras despesas efetuadas nos termos dos convênios firmados" (sic):
Ora, esses gastos, considerando-se os altos preços cobrados pelos tratamentos médico-dentários, podem, até, superar os valores das contribuições a
que estão sujeitos os sindicatos; nesse caso, caberia a restituição, hipótese,
também, prevista em Regulamento.
Além de tudo isso, nos termos do artigo 68 da mencionada Consolidação, para a prestação daqueles serviços, o INAMPS poderá subvencionar
instituições sem fmalidades lucrativas, como os Sindicatos, "ainda quejâ auxiliadas por outras entidades públicas".
Conclui-se, de todas essas considerações, que, em termos pr,~icos, a ideia subjacente· do projeto, qual seja, a de minimizar as despesas do-s Sindicatos
com a prestação de serviços médico-dentários, já está perfeitamente equacionada pela legislação vigente que, em nada, ficaria ampliada ou mais abrangente com a edição de uma lei meramente autorizativa.
Ant~ o exposto, manifestamo-nos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1980.- Lenoir Vargas, Presidente em
exercício - Aloysio Chaves, Relator- Nelson Carneiro -Franco Montoro
- Humberto Lucena - Jutahy Magalhães.
PARECER No 648, DE 1981
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Henrique Santillo
O projeto que vem a exame autoriza o INAMPS a firmar convênio com
as entidades sindicais que prestam assistência médico-dentária a seus associados e dependentes. Estabelece (art. 2~') a isenção do recolhimento das contribuições devidas, pelas entidades sindicais que prestam assistência ao INPS. E
o art. 39 trata das condições para a efetivação do convênio instituído na proposição.
Na Justificação. o autor, Senador Amaral Furlan, mostra as limitações
da assistência prestada pelo-lNAMPS, que obrigam alguns sindicatos a manter serviços médicos e dentários através do credenciamento de profissionais
ou mesmo ambulatório médico-dentãrio. Insurge-se, também, contra o fato
de serem os sindicatos compelidos à contribuição previdenciâria da parte que
lhes concerne como empregadores.
A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o parecer do Senador
Hugo Ramos, opinando pela constitucionalidade e juridicidade e no mérito,
propondo emenda. Foi, portanto, designado Relator do Vencido o Senador
Raimundo Parente, que se manifestou ..contrariamente ao projeto ... quanto
ao mérito".
Dessa forma, a douta CCJ, avãriÇando os limites da constitucionalidade
e juridicidade, que lhe competia, julgou o mérito, contra o qual decidiu.
Convêm dar ênfase ao fato de que o próprio autor da proposição, o Senador Amaral Furlan assinou a decisão adversa. Dessa forma, tomou posição
que equivale a uma retirada do próprio projeto em estudo que, mesmo assim,
foi encaminhado à Comissão de· Legislação Social, a qual se lhe manifestou
pela rejeição.
Ante o exposto, e principalmente pela concordância do autor, com o parecer negativo aprovado pela CCJ, opino pela prejudicialidade e conseqüente
arquivamento do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1981. - Almir Pinto, PresidenteHenrique Sclntillo, Relator- Laélia de Alcântara -Saldanha Derzi- Lomanto Junior - João CalmOn.
PARECER No 649, DE 1981
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Raimundo Parente
De iniciativa do ilustre Senador Amaral Furlan, chega a exame destaComissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado que autoriza o INAMPS a
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realizar convênio com as entidades sindicais que prestam assistência médicodentâria a seus associados e dependentes.
Sustentando sua iniciativa destaca o autor:
ut público e notório que a assistênica médica e dentãria é da
competência do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social- INAMPS, conforme preceitua o artigo 23, item III,
do Decreto n• 77.077, de 24 de janeiro de 1976, que aprovou a Con1 solidação das Leis da Previdência Social.
Premidos por melhores condições de assistência da parte daquele órgão do Governo Federal, algunS siildicatos mantêm serviços
médicos e dentários através de credenciamento de profissionâis-ou
mesmo ambulatório médico-dentário.
Ocórre que, além de substituírem um órgão federal na prestação dessa assistência, "ã.inda assim são compelidos à contribuição
previdenciâria da parte que lhes concerne como empregados.
De contrapartida, a não-concessão da isenção em foco desestimula a que os sindicatos iilcrementem e outros iniciem esse tipo de
assistência, o que representaria sensível economia aos cofres públicos.
A aprovação do presente projeto de lei, além de ser medida de
justiÇa, ülcentivaríã a que as entidades sindicais se dedicassem ainda
mais à assistência médico-dentâria, o que nos parece seria de importância vital para todos, isto ê, para o INAMPS, sindicatos, trabalhadores e seus beneficiários."
ManifestoU-se a douta Comi.Ssão de Constituição e Justiça contrariamente ao projeto no seu mérito.
No que diz respeito ao aspecto financeiro - competência regimental
desta Comissão- não vemos como aProvar a· proposição porque ela quebraria a estrutura em que se alicerça a Previdência Social brasileira - a contribuição tripartite custeadofa da pOHtíCa- Pl-evidenciáriá e assistencial.
Tal precedente é condenável sob todos os aspectos, inclusive se atentamos para o dêficit financeiro por que passa atualmente a Previdência SOcial.
Seria desfalcá-la ainda mais dos indispensáveis recursos de que dispõe
para cumprir sua missão, sobretudo no momento em que a Previdência amplia sua ação no .sentido de abranger novos segmentos da população.
Vale destacar que a Consolidação das Leis da Previdência Social, em seu
artigo 118, já permite Conveitlos do INAMPS com sindicatos, para prestação
de serviços de assistência médica e dentária.
Â vista do exposto, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1981.- Franco Montoro, Presidente- Raimundo Parente, Relator- José Fragelli- Lomanto Júnior- Tarso
Dutra - Almir Pinto - Gabriel Hermes - Amaral Peixoto - Bernardino
Viana.
PARECER N• 650, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
no Senado n9 198, de 1978, que "altera dispositivo da Lei n9 5.107, de
13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço".

Relator: Senador Hugo Ramos
1. Trata;.se -de Projeto de Lei, da autoria do nobre Senador Orestes
Quércia, que objetiVa modificar o art. 7rt, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que disciplina o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
1.2. Nenhuma objeção nos ocorre, com referência à constitucionalidade da proposição legislativa, ora focalizada. A mat~ría insere-se na esfera
competencial da UniãO (art. 89; inciso XVII, letra "b•', da Emenda Constitu~
cional n• !j69).
2. Contudo, a proposição legislativa em exame parece-nos injurídica e
contrária à boa técnica legislativa, quando:
a) defere juros e correção monetária ao empregado despedido por justa

causa,·
b) obsta a que esse empregado possa movimentar a sua conta vinculada.

2.1. Realmente, o Fundo de Garantia constitui equivalente ou sucedâneo do sistema da indenização, segundo aliás, estabelece o inciso XIII, do art.
165, da Constituição Federal.
2.2. Por outro lado, não se pode, à luz da boa têcnica jurídica, sustentar que o Fundo de Garantia integte, -aesde logo, o patrimônio do empregado, porquanto o respectivo levantamento subordina-se, de ordinãrio, a eventos futuros e incertos, isto ·é, a condições suspensivas, contempladas nas leis e
regulamentos. de que constitui exemplo a Ordem de Serviço FGTS-POS n9
1/74. Por conseguinte, o empregado tem mera expectativa de direito ao levantamento do FGTS, em função da ocorrência de uma das hipóteses· a que
correspondem os diversos, Códigos de movimentação.

2.3. Do exposto resulta que o Projeto parece equiparar, na prática, o
empregado faltoso, cujo contrato foi rescindido por justa causa, aos demais
dispensados sem justa causa, o que equivale a conceder indenização integral
ao obreiro que incida em falta grave, pois a ela equivale o FGTS com juros c
correção monetária. Ora, isso_ desempenha um papel extremamente negativo
no que toca ao eficaz exeicício do poder disciplinar no âmbito empresarial
além de igualar desiguais.
. Esta é, ademais, uma regra constitucional, de peso medular, um dos cânones de maior valia porque se constitui em pedra angular do sistema polrti~
co, que queremos vigente em nosso País. Jâ o grande Rui ressaltara que •~a
desigualdade conSiste em aquinhoar desigualmente os desiguais na medida
~m que se desigualam". A regra constitucional estampa, com rigor, o "princípio, destacando, expressamente, o sentido da igualdade no campo do traba·
lho (artigo 153, § 1•). De ressaltar o dcsest!mulo à conduta ilibada do que
pautam a vida profissional sob os rigores da moral c da eficiência no trabalho. Assim, pois, ao pretender igualar em verdade o que se alcançar, contra a
própria voritade do autor, é destorcer um princípio bem acente em nossa legislação. trabalhista quando, separadamente, focaliza a dispensa sem justa
causa, decorrente da prepotência da classe empresarial, e a dispensa com jusJ
ta caus_a decorrente, em contrapartida, dos legítimos interesses do empregador. De feito, ••cada um colhe as vantagens e desvantagens resultantes das~
natureza privativa e da conduta dela d,erivada; as diferenças· de faculdade que
os diversos homens possuem, produzem correspondentes diferenças entre os
resultados das suas condutas. As somas de vantagens obtidas serão, pois, desiguais". O Ensinamento é de Herbet Spencer, in ajustiça, ou mais precisamente - A moral e a Vida Social. Ora, na forma do art. 482 da CLT, entre outros, constitui motivo de dispensa por justa causa. o proceder com improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, condenação criminal,
ato lesivo da honra e boa fama, ofensas fisicas praticadas contra o ~prega
dor, etc.~ etc. A resilição do contrato de trabalho, quando evidente a justa
causa deve de ser acompanhada dos ônus estampados na lei, at~ para frenar
os impulsos negativos em busca da utilização do Fundo que, nada mais constitui, como jâ mencionado, do que umB. expectativa de direito. Fazer jus à
conta vinculada com o cortejo dos benefícios ora pleiteados não me parece de
boa política.
3. Cumpre ressaltar que sob _outro aspecto a proposição legislativa em
foco prejudica o empregado despedido por justa causa, porque este, na sistemática vigente, pode em alguns ~asos valer-se do FGTS, tal como sucede nas
hipóteses contempladas nos Códigos 18 c 21, da Ordem de Serviço FGTSPOS n• I j74, ao passo que o Projeto tranca tais possibilidades de movimentação da conta vinculada.
4. Ante o exposto, o Projeto parece-nos injurídica c destituldo de boa
técnica legislativa.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981.- Nelson Carneiro, Presidente, em exercício - Hugo Ramos, Relator - M oacyr Da/la - Raimundo Parente- Bernardino Viana - Almir Pinto- Benedito Canelas- José Pragel/i, com voto vencido em separado - Franco Montoro, vencido.

•

•
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•

VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO SR. SENADOR JOSE FRA.GELLI:
Estabelece o art. 7• da Lei n• 5.107 j66, que o empregado demitido por
justa causa '"perderâ, a favor do Fundo Aludido no art. 11 desta Lei, a parcela de sua oonta vinculada correspondente à correção monetária e aos juros".
Istê ê: ao empregado faltoso, alêm. da demissão por justa causa capitulada no art. 482 da CLT, uma outra penalidade~ imposta, esta de carâter meramente financeiro, uma mUlta, ao sobtrair-se do valor do saldo de sua conta
vinculada, os percentuais correspondentes à correção monetária e aos juros.
A pena e a medida acessória, como se fora uma infração penal e como se não
estivesse a tal sujeito o demitido, já que a várias das causas de demissão, por
justa causa, correspondem crimes inscritos no elenco das leis criminais.
Portanto uma duplicidade de castigo - a demissão e a multa - , que
afrontam a sistemática jurídica brasileira, a qual o Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia. objetiva simplesu;t&nte eliminar,
como de justiça se faz, assegurando·se ao empregado demitido nos termos do
art. 482 da CLT, o direito a perceber junto ao saldo dos depósitos feitos cm
seu nome. o correspondente à correção monetária e juros - muito embora
tais valores1 no caso, não possam ser retirados, mas tão-somente transferidos
para estabelecimento bancârio da escolha do novo empregador.
Na Justificação, salienta o autor tratar-se "'de punição grave descabida",
ainda rifais porque, cOirio ressalta, "o demitido já perde, em decorrência da
legislação trabalhista, aviso prévio, 139 salário e lerias proporcionais".

•
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Diante do exposto e como inexistem-6bices quanto ao aspecto jurídico~
constitucional, nosso parecer é favorável ao Projeto, inclusive quanto ao
mérito.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981.- José Fragel/i.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9~Secretârio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO No 283, DE 1981

•

.

•

-

•

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do Dr. Abel Pinheiro Maciel
Filho, médico e ex-Governador do Território do Acre:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1981.- Adalberto Sena- Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação.
O Sr. Adalberto Sena- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Adalberto Sena, para encaminhar a votação.
O SR. ADALBERTO SENA (Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
f: com profundo sentimento de saudade que, por meio deste requerimento, registramos, para conhecimento do Senado e da Nação, o falecimento do
Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, médico ilustre e humanitário e exGovernador do Acre, na fase territorial daquela Unidade da Federação.
O extinto nasceu num seringal sito numa das barrancas do Rio Juruã, no
Estado do Amazonas, e no seio de uma das famílias dos pioneiros desbravadores daqueles longínquos rincões.
Estudou, a principio, no Cearâ e, depois, na Bahia, onde se diplomou em
Medicina. Indo em seguida para o Acre, iniciOu as atividades médicas em Ta~
rauacã. Transferindo~se, ao cabo de_ alguns anos, para Cruzeiro -do Sul, ali
exerceu a medicina clínica e sanitária, durante largo período de sua vida,
distinguindo-se não só pela competência profissional e espírito humanitãrio,
como e sobretudo por sua atuação no campo da profilaxia e tratamento da le~
pra. Nesse campo, realmente, foi, no consenso geral, um dos mais renomados
e dedicados especialistas que lá se radicaram. Eram de impressionar o S6u esforço e a sua perseverança no recolhimento dos leprosos que se espalhavam
muitas vezes ocultos ou esquivos a jusante e a montante da cidade de Cruzeiro do Sul, no curso do Juruá e de seus afluentes, assim como o carinho quase
paternal com que tratava os doentes e procurava trazer~ lhes alívio por todos
os meios ao seu alcance.
Abel Pinheiro não militou na política, anteS:-eiiCavesso a esse tipo de atividade. Mas tais eram o conceito e as simpatias de que desfrutava na sociedade de Cruzeiro do Sul e entre os próceres acrc:anos, que, numa fase difícil da
política do Acre, os dois Partidos que então ali se digladiavam, o PSD e o
PTB, uniram-se num aCordo com o ftm de indicar à Presidência da República
um nome para Governador do Território. E o nome escolhido, como um dos
únicos que poderiam servir ao papel de conciliador geral, foi juStamente o do
Dr. Abel Pinheiro!
Nomeado e empossado em 1953, Abel não foi feliz na administração e na
missão qúe haveria de desempenhar, em vista das dificuldades políticas que
advieram e não puderam ser contornadas para a execução do acordo. Desgostoso~ com esses desfechos e traído por auxiliares que não lhe deram a vez
de livremente escolher, renunciou ao carg_u nó ano seguinte e voltou para as
suas atividades profissionais, em CrtiZeiTo do Sul.
No curto período de seu governo, todavia, deu mostras, como depois todos reconheceram, da dignidade, do patriotismo e do amor à causa pública.
Ao voltar ao seu posto, ali continuou a ser o mesmo profissional dedicado e humanitário, até que acabou por tranferir~se para o Ceará, onde clini~
cou, com a mesma eficiência, na região de Orós. Fixou-se, por fim, em Fortaleza, onde veio a falecer, no início deste mês, sempre relembrado e admirado
pelos inúmeros amigos que soube adquirir e por quantos, na Amazônia e no
Ceará, lhe acompanharam a benfazeja trajetória da vida.
_
Abel Pinheiro deixou viúva, a Sr• Natércia Pinheiro, e os filhos, Antonieta, Ferdinando e Abel, aos quais dirigimos estas palavras expressivas da nossa saudade, ao tempo em que requeremos lhes sejam enviadas condolências
desta Casa e da Nação brasileira, a uma parcela da qual Abel Pinheiro soube
servir com proficiência, patriotismo e com tantas demonstrações de amor ao
próximo.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e farâ cumprír a deliberação do Plew
nârio.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Senador Adalberto Sena, também associo-me a esta justa homenagem que V. Ex• acaba de prestar à me~
mória do grande médico que fez da medicina o seu credo, o seu sacerdócio.
Conheci o Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho atuando em Cruzeiro do Sul, no
meio dos hansenianos, curando e suavizando o sofrimento daqueles irrilãos,
lá nos barrancos do Rio Juruã.
Portanto, fica também consignada a minha homenagem àquele médico
que tudo fez pelos seus semelhantes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, requerimento
que serã lido pelo Sr. l9~Secretãrio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 284, DE 1981
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 2 de setembro, quartafeira, seja dedicado a homenagear a memória do cineasta Glauber Rocha, recentemente falecido.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1981.- José Sarney- Lourival Baptista- Luiz Viana- Alrnir Pinto- Jorge Kalurne- Agenor Maria- Evelásio
Vieira - Murilo Badaró - Passos Pôrto.
O Sr. José Sarney - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador José Sarney.
O SR. JOSE SARNEY PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Roberto Saturnino, como Líder do PMDB.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nome da Bancada do meu Partido, o PMDB, subscrevo o requeri~
menta apresentado pelo nobre Senador José Sarney, concordando· em que
esta Casa, o Senado Federal, farâ muito bem em prestar sua homenagem a
esse grande nome da intelectualidade brasileria, da criatividade brasileira, re~
presentante - poder-se~ia dizer - maior da atualidade, exatamente dessa
criatividade artística mais representativa da alma brasileira, dos sentimentos
brasileiros, das tradições brasileiras.
Efetivamente todo o País hoje lamenta a morte de Glauber Rocha, e,
mais do que lamenta, todo o País a chora, em particular aqueles mais sensíveis, aqueles mais ligados aos meios artísticos, aqueles que acompanharam
toda a trajetória, a brilhante trajetória de Glauber Rocha, culminada no momento mesmo em que deixava a vida, culminada com um enorme prestígio de
que desfrutava em todo o Mundo, nas esferas do cinema internacional, nas
esferas da arte internacional, levando o nome do nosso País às culminâncias,
às situações mais altas e de maior respeito entre todos os cultores da cultura,
da arte e da criatividade no Mundo.
Assim é, Sr. Presidente, que considero justíssimo o requerimento apresentado, a homenagem que será prestada a esse grande nome brasileiro que,
anteontem, nos deixou, para tristeza de todo País, Glauber Rocha. (Muito
bem!)
O Sr. Evelásio Vieira - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Glauber Rocha morreu! Seu desaparecimento chocou a família brasileira. Um grande artista, um homem de talento inusitado, de cultura vastíssima,
de um poder de criatividade admirável, um grande lutador. Um homem que
se projetou no Brasil e projetou o Brasil lã fora. A comunidade intelectual,
em termos numéricos reduzida no Brasil, perde, com o desaparecimento de
Glauber Rocha, urna das suas estrelas cintilantes.
O nosso colega Senador José Sarney, Membro da Academia Brasileira
de Letras, fez um belo retrato do grande brasileiro que-desaparece. Depois
desse belo retrato, é dispensãvel qualquer consideração na tentativa de proje~
tar a grande imagem, o grande homem que foi Glauber Rocha.
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O Partido Popular subescreveu o requerimento e expressa aqui a sua dor,
a sua saudade, o seu reconhecimento ao grantle trabalho que Glauber Rocha
prestou ao Brasil, embora, em não várias oportunidades, alguns não tenham
compreendido, na sua verdadeira dimensão, a gande luta desse grande brasileiro que desaparece. (Muito bem!)
O Sr. Passos Pôrto -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÚRTO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria de subscrever o requerimento de homenagem ao grande cineasta, ao eminente escritor e ao honrado intelectual brasileiro Glauber Rocha,
desaparecido neste final de semana, trazendo emoção a todos nós, aos seus
amigos e aos que o admiravam pela grandeza da sua incoerência, pela vastidão da sua voz, verdadeiro profeta de novos tempos. Homem solitãrio no seu
País e na sua arte, lutando contra as formas definitivas e racionais do pensamento humano, Glauber Rocha era um gênio, como só a Bahia, na sua grandeza, na sua forma de crescer e de viver, poderia dar.
Glauber Rocha era filho dos altiplanos de Vitória da Conquísta, filho de
Adamastor Rocha, aquele comerciante da Rua Chile, que a minha geração
universitária viveu nas sUaS portas, discutindo as veleidades de nosso tempo.
Sr. Presidente, conhecia Glauber Rocha em Brasília, num dos instantes
em que ele desafiava as esquerdas brasileiras, dizendo de sua adesão ao novo
processo político brasileiro e do seu apoio ao Presidente Geisel, afirmando
que seria uma ilusão fazer reformas políticas sociais e económicas no Brasil
sem o apoio das Forças Armadas, porque elas são a Força permanente e pon~
derável do processo histórico brasileiro.
Foi ele locutor de um programa de reabertura política, através de um canal de televisão, e, através desse programa, pôde-se ver a dimensão do seu
espírito.
Sr. Presidente, morreu Glauber Rocha na plenitude de sua vida, quando
ainda poderia dar muito de si à cultura do _nosso_ País.
Não vou discutir o cineasta, porque não conheço esta arte.
Sr. Presidente, recordamos aqui "O Dragão da Maldade contra o Santo
Guerreiro," filme que o consagrou no Festival de Cannes em 1969; ali, naquele filme, está a presença de Glauber Rocha, o santo guerreiro contra o dragão
da maldade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o art. 279, inciso I, do Regimento Interno, este requerimento será objeto de deliberação
após a Ordem do Dia. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores:
O ilustre Senador Agenor Maria, ocupando a tribuna do Senado em sessão da semana pretérita, abordou palpitante assunto ligado à vida nordestina,
aquele que diz de perto ao problema alimentar das populações. Este, inegavelmente, o ponto crucial que estã a merecer a maior atenção das autoridades
do País.
Como é do conhecimento dos Srs. Senadores, sempre foi das mais baixas
a renda per capita da gente do Médio-Setentrião brasileiro. Agora, mais e
mais em declínio, face aos consecutivos anos da estiagem que assola a regiãoproblema do País.
O setor ligado à nutrição-é--o mais preocupante, em virtude da pequena
produção agrícola deste ano, obrigando o Estado a buscar os gêneros de primeira necessidade naqueles protegidos pela fortuna, e que colheram grãos alimentícios não só para abastecer o consumo interno como até mesmo para exportar. Com isto há o encarecimento do produto, devido à despesa de transporte e impostos, o que impede aos de pouco ganho comprar ao menos o
mínimo necessãrio à sua subsistência. E os desempregados? E os que vivem
do subemprego? Entregam-se, coitados, à busca de alimentos deteriorados,
naquilo que um editorialista conterrâneo denominou: ''A Saga Social das
Rampas e dos Aterros". São os catadóres de lixo, pessoas extremamente
pobres, que costumeiramente retiram das rampas e aterros sanitãrios restos
de comida, para saciar-lhes a fome. Lembra o editorialista, meu coestaduano,
que, até mesmo em São Paulo, as lixeiras do Canidé produziram, faz algum
tempo,-uma escritora que se tornou conhecida em todo o Brasil, Carolina de
Jesus, que passou para o papel, em linguagem a todos acessível, as vicissitudes que amarguraram, em grande parte, a sua existência.
Se esse quadro de quase desespero de vida era- não sei se ainda persiste
-encontrado no Estado líder da Federação, imagine-se o que vem acontecendo com a sofrida gente nordestina, terrivelmente marcada pelo destino.
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Diante do quadro de indisfarçãvel sofrimento, o homem pobre do Nor~
deste procura os mananciais existentes, para das suas águas tirar o peixe para
mitigar-lhe a fome, jã que sabemos ser esta um treinamento para a morte.
Rico em matêria protéica, o peixe ajuda a manter de pé o sertanejo nordestino.
Em razão do oportuno pronunciamento do Senador Agenor Maria, procurei entrar em contato, com o ilustre Superintendente da SUDEPE, Dr. Ubirajara, que colocou à minha disposição o Dr. Raul Mesquita, competente
Coordenador da aUtarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, e responsável pelo desenvolvimento da pesca no País. S. S• passou~me às mãos um trabalho de sua autoria sobre o programa pesqueiro da SUDEPE na Região
Nordeste, abordando os seguintes itens: Situação nutricional, diagnósticos,
medidas governamentais.
Por encerrar um tema de grande importância, da atualidade, prefiro, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, ler o bem elaborado documento, na íntegra, para
que V. Ex•s se certifiquem do que a SUDEPE tem em mira realizar, em beneficio do povo nordestino.
Sr. Presidente, aqui está o trabalho do Dr. Raul Mesquita:
"Região Nordeste -
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Programa Pesqueiro: SUDEPE/MA

SITUAÇÃO NUTRICIONAL -

DIAGNÓSTICO

MEDIDAS GOVERNAMENTAIS
O .. Congresso Internacional de Alimentação e Nutrição", realizado em
Agosto/78 na cidade de Rio de Janeiro, assim como o uSimpósio Sobre NutriçãO e Alimentação" promovido pela Câmara Federal no decorrer de Agosto/78 em Brasília-DF, informaram de uma situação grave em relação à alimentação e à nutrição da população mundial, da população brasileira e, especificamente, da população nordestina, situação que tende a se acentuar neste
fim de década e de século.
A Organização Mundial de Saúde efetuou um trabalho de pesquisas
sobre as necessidades orgânicas em relação às dietas alimentares, estabelecen~
do que o organismo humano, para cumprir normalmente suas funções, riecessita de um mínimo de 48,8 kg de carnes por ano, fixando ainda como índice
normal de ração o quantitativo de 55,2 kgjano e como ração excelente o nível
de 60,6 kgjano. O problema ê realmente sério quando se observa que, no Brasil, o consumo médio de produtos de origem animal é de aproximadamente
26 kgfper capitajano, apresentando portanto, um déficit de aproximadamente 29 kgjper capitajano.
Em termos de produção bovina, o alcance daquele nível de 55,2 kg/ano
representaria a duplicação do rebanho atualmente existente, o que será inviável a curto e a mêdio prazos. Produção limitada é sinônimo de produto caro,
airida mais quando fatores diversos influem negativamente na produtividade
pecuária ou agrícola, como os observados em relação ao gado de corte ou em
relação à esterilização de ãreas agrícolas da Região Nordeste, em decorrência
da salinização ocasionada pela irrigação.
Além dos problemas sócio-económicos jã existentes, decorrentes de uma
seca periódica e prolongada, torna-se indispensável esclarecer que com urna
população de aproximadamente 36.3 milhões de habitantes o assunto assume
particular importância na Região uma vez que apresentando, tradicionalmente e juntamente com a Região Amazônica, um destaque em relação ao
consumo de pescado, este se apresenta, entretanto, muito abaixo do mínimo
rec0mendado pela FAO que é de 13.1 kgjanuaisjper capita. O Nordeste é,
basicamente, uma Região importadora de pescado, não obstante a sua tradição na exportação de lagosta, pargo, camarão e algas para o mercado internacional. Isto se explica pelo fato de que ocorrem nessa Região as espécies de
pescado de maior valor econômico, onde é baixo o poder aquisitivo da popu~
lação, enquanto que o pescado do tipo popular e, portanto, de menor preço,
está localizado nas Regiões Sul e Sudeste, de nível de renda mais elevada. As~
sim sendo, ficam estabelecidos fluxos interregionais, com o Nordeste exportando espécies nobres para as Regiões Sul e Sudeste e importando delas pescado popular, sobretudo do tipo salgado, que transportados por via terrestre
e devido às distâncias e custos de combustível, têm certamente seus preços
bastante onerados.
Estudos realizados pelo Banco do Nordeste, em 1980, informam de uma
demanda insatisfeita de pescado nos mercados nordestinos, prevendo um défidt daquele produto, naquele ano, de 2 I 8 mil toneladas para o nordeste brasileiro e qUe deverá se elevar para cerca de 246 mil toneladas no ano de 1985.
A pesca marítima, face às pesquisas e resultados consolidados, tem de·
monstrado que, por si sÓ, será incapaz de suprir, isoladamente, o mercado regional, devido ao potencial de seus estoques em exploração não apresentar
evidências suficientes de abundância, que propicie incrementos na escala necessária para satisfazer o nível projetado de demanda.
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A alternativa, portanto, para minimizar, a cUrto prazo, o problema de
alimentação protéica para a população da Região Nordeste, serâ a de aumentar a produção, a produtividade e o consumo de pescado através da aqUicultura, no estabelecimento de um programa de prioridades firmadas dentro de
critérios técnicos--e de acordo com o _que a Região possa oferecer em termos
de recursos e de necessidades de abastecimento, uma vez que a pesca, exploração extrativ.a, apresenta um limite mãximo de exploração do recurso, definido pelo .. esforço de pesca". Assim sendo, num determinado momento, a única solução viável e lógica para o aumento da produção pesqueira nas referidas regiões implicará em se ultrapassar a barreira do limite do esforço de pesca, ampliando-o. Eis, pois, a aqUicultura como fator decisivo, criando patamares crescentes para o limite do esforço de pesca em âguas interiores, marinhas e estuarinas, em níveis que som "ente encontrarão barreiras nas disponibilidades internas de recursos humanos e financeiros, indispensáveis à realização de pesquisas, aos serviços de fomento e extensão, aos financiamentos,
etc. Havendo tais recursos, esse lim]te de esforço de pesca passa a ser, teoricamente, ilimitado, principalmente no que diz respeito às águas interiores da
Região Nordeste em razão de sua elevada produtividade biológica, o que,
aliado às condições do clima, torna a aqílicultura relativamente mais simples
e pouco dispendiosa em relação a sua produção.
A piscicultura do Nordeste, em seu carãter técnico-científico, teve inicio
no ano de 1934 com a criação da "Comissão Técnica de Piscicultura", no Ministério da Viação e Obras Públicas, na gestão do Ministro José Américo de
Almeida, que teve como seu primeiro diretor o Biólogo Rodolpho Von Ihering que vinha desenvolvendo, desde 1927, em Piraçununga-SP, pesquisas
voltadas à seleção, e reprodução de espécies de peixes da bacia do rio Mogi
Guaçu, com vistas ao desenvolvimento da piscicultura. No Nordeste, em
Campina Grande-PB, positivoupse em 1934, através das pesquisas desenvolvidas por Ihering e Pedro Azevedo, a técnica, hoje mundialmente conhecida e
aplicada, da desova induzida em peixes de piracema (migradores).
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O Nordeste tem produzido, em média, através de seus 103 açudes públicos controlados pelo Serviço de Piscicultura do DNOCS, cerca de 15 mil toneladas anuais de pescado, dentre as quais se sobressaem a Pescada do Piauí,
o Camarão, a Tilápia, o Tucunaré, a Traíra e a Curimatã. Destaca-se também
a produção do reservatório de Sobradinho cuja produção anual vem atingindo cerca de 25 mil toneladas anuais.
O N ardeste consta, no momento, com importante atividade de povoa~
mente de peixes desenvolvida pelo Serviço de Piscicultura do DNOCS através das suas cinco Estações de Piscicultura que produziram e distribuíram,
nos anos de 1978 e 1979, cerca de 3.8 milhões de alevinos para o povoamento
de açudes da Região. Emtretanto, essa produção não ê suficiente para atender a demanda e necessidade regional desse insurno, atualmente em nível bastante abaixo das reais necessidades nordestinas, mesmo considerando-se os
núcleos produtores vinculados às Secretarias da Agricultura, Universidade,
CODEVASF, CHESF, outras entidades públicas e mesmo da iniciativa privada.
Assim sendo, com vistas ãO ôesenvolvim.ento ôã ã<:),ÜieüHüí'â e ü ãUm.ento
da produtividade nas capturas, em todo o País e com enfoque para a Região
Nordeste, o governo brasileiro, através da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca- SUDEPE, do Ministério da Agricultura, firmou uma linha
de ação estimulando e criando ínstrumentos de apoio- incentivos, isenções,
serviços técriicos e linhas de crédito, destacando-se:
I. Projeto SUDEPE/BID
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Em 1979, o Brasil assinou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, um financiamento de USS 64,400 milhões. A esse valor foi
acrescida a contrapartida brasileira deUS$ 64,800 milhões, totalizando US$
131,200 milhões para aplicação integral no Programa de Desenvolvimento
Pesqueiro, cabendo à Superintendência do Desenvolvimento da Pesca -SUDEPE, a condição de Órgão Executor, enquanto ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo- BNCC a de agente financeiro. O Projeto SUDEPE se encontra dividido em 3 Subprogramas, a saber.
a} Subprograma "A''
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Uma linha de crédito no valor deUS$ 101,300 milhões destinada ao fomento da produção mediante o financiamento para a construção de barcos
pesqueiros, aquisição de equipamentos e petrechos de pesca, implantação de
granjas piscíCOlas e de estações destinadas à produção de alevinos (filhotes de
peixe) e de mãquinas e equipamentos para processamento de produtos pesqueiros. Nessa linha de açào, prevê-se, em relação a aqilicultura, a implantação:
I. Granjas piscícolas: 1.600 ha de viveiros, através da iniciativa privada, com a previsão de financiamento de USS 12.000/ha.

2. Estações para a .produção de alevinos: 10 estações para a produção
de 1.000.000 de alevinos cada, através da iniciativa privada, com a previsão
de financiamento, por estação, de US$ 600.000.
bj Subprograma "B"
Específico para o Estado do Maranhão, estimado em US$ 5,200 milhões,
que visa a construção de um Terminal Pesqueiro.
c) Subprograma "C"
De apoio ao desenvolvimento do setor pesqueiro, a ser desenvolvido diretamente pela SUDEPE, objetivando a aquisição de 2 barcos para a pesca
exploratória; construção de 8 estações de aqilicultura com a produção estimada de 19.800.000 alevinosjano e de centros de investigação pesqueira de ãgua
doce. Para a Região Nordesie, encontra-se, prevista a construção de 3 es~
tações de piscicultura nas seguintes localizações:
- Jequié/BA
Produção de 2.000.000 de alevinos tilãpiajano
- lpojucajPE
- Produção de 2.000.000 de alevinos tilãpiajano
Mamanguape/PB Produção de 1.000.000 de alevinos tilãpiajano
Além dos recursos previstos através do Projeto SUDEPEJBID, existem
recursos, para a atividade aquícola, do Fundo de Investimento Setorial da
Pesca- FISET e do Crédito Agrícola, liberados pelo Banco Centrai C'specifi~
camente para a atividade pesqueira.
Em 1980, em atenção a Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento Econômico- CDE, de n' 028 de 21 de maio de 1980, e Portaria MA
n9 147, de 28-5~80, elaborou esta Superintendência do Densenvolvimento da
Pesca- SUDEPE, programa de peixamento de açudes do Nordeste, objetivando o atendimento dos municípios atingidos pelas secas nos Estados do
Piauí, Cearã, Rio Grande do Norte, Paraíba, e Pernambuco, enquadrados na
ocasião, no Plano de Emergência firmado pelo Governo.
O citado projeto tinha corno meta o povoamento de açudes, públicos e
particulares, a curto e médio prazos, no período de junho a dezembro/80, resw
pectivarnente com 400 e 600 mil alevinos, o que deveria propiciar, a partir do
4'? mês do povoamento, uma captura proporcional de 80 a 120 toneladas, respectivamente, de pescado, com indivíduos de peso médio de 0,2kg, sem considerar o aspecto de um permanente povoamento em razão da reprodução das
espécies adequadas à ambientes lênticos, com o conseqUente reaproveitamento de alevinos num novo ciclo de engorda, objetivando a fixação do homem à
terra e a melhoria de sua dieta alimentar. Sob a coordenação da SUDEPE e
execução di reta de suas Coordenado rias Regionais, com a indispensável colaboração do Serviço de Piscicultura do DNOCS, de Secretarias da Agricultuw
ra, Universidades, SUDENE e outras Instituições Públicas, as metas previstas para os 5 Estados foram ultrapassadas no período previsto atendendo-se
no tota1314 municípios, com o povoamento de 1.669 açudes com 1.271.445
alevinos de tilãpia, carpa e curirnatã.
Para o exercício de 1981, e, em atendimento a determinações superiores
para a continuidade da programação, foi elaborado projeto para peixamento
a ser desenvolvií11ento nos 8 Estados nordestinos atingidos pelas secas com a
previsão de ação em 460 municípios e povoamento de 2.500 açudes com
2.250.000 a!evinos, a custos de Cr$ 19 milhões de cruzeiros, liberados, parcialmente, para um início de trabalho realizado, nos meses de julho e agosto,
através do Programa Borba Gato, do Ministério da Agricultura, sob a coordenação da SUDEPE, e que atingiu plenamente seus objetivos, ultrapassando
as metas firmadas para os 8 Estados e que na sua totalidade previa o atendimento de 60 municípios com o peixamento de 400 açudes com 382.000 alevinos, a custos de aproximadamente Cr$ 4 milhões de cruzeiros."
São estes, Sr. Presidente, os dados que achei oportuníss'imo trazer ao conhecimento de todos os Srs. Senadores, especialmente dos Srs. Senadores
nordestinos.
O Sr Agenor Maria -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte de V.

Ex•
O Sr. Agenor /!.-faria- Nobre Senador Almir Pinto, desejo congratular~
me com V. Ex• e agradecer a deferência da citação de meu nome, a respeito
do problema da piscicultura no Nordeste. Na realidade, hã uma carência
enorme de alimentos no N ardeste. Para se conseguir sair dessa situação tão
difícil, tão delicada e tão perigosa, só com a piscicultura, que ê um cria tório a
curto prazo, e poderá fornecer, dentro de pouco tempo, as proteínas de que o
Nordeste está a precisar. Portanto, aceite V. Ex•, desde já, as minhas congratulações e o meu apreço. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex•

Procurei fazer a leitura deste documento porque entendo devia ficar nos
Anais do Senado Federal, para amanhã, quando se falar cm piscicultura,

-\go~to de 1981

~nhre

1.:''1~.

o peixamento de açudes no Nordeste. teremos um documentário como

de autoria do Dr. Raul Mesquita. recentemente produzido.

Nohre Senador Agenor Maria. V. Ex• atentou para o fato de que, no
Nordeste ocorrem coisas que se fica a acreditar serem quase que um desafio
da natureza à nossa gente! ...
Veja V. Ex•: enquato nós, no Nordeste, necessitamos do peixe barato. do
peixe plebeu: - a curimatà, o piau, o tucunarl:, pouco os encontramos nos
nossos açudes do Nordeste; e nas águas marítimas vamos encontrar o quê? O
peixe nobre- a lagosta, o pargo. Ora, é bem compreensível e mesmo natural
que o nosso povo, coitado, deserdado da fortuna, não possa comprar a lagosM
ta. Hoje~ o quilo da lagosta está custando equivalente a uma boa parte dosalário mfnimo de um pobre homem que está ganhando, no Nordeste, de quatro a cinco mil cruzeiros mensais. E mais, a desdita de, não tendo peixe plebeu
para se alimentar, tenha que se remediar com o importado do Sul e do Sudeste, um pescado salgado, encarecido pelo transporte e o pagamento de impostos, não chegando tão barato para o consumo do nordestino. A SUDEPE,
em tão boa hora, procurando desempenhar o seu verdadeiro papel, lembrouse de olhar para a necessidade de fazer o peixamento dos grandes mananciais
que temos no N ardeste. No Ceará, por exemplo, temos grandes açudes. A
Comissão de Assuntos Regionais do Senado, naquela visita ao Nordeste, em
1979, viu, inclusive, um posto de piscicultura, na cidade de Pentecoste. O criatório faz parte do complexo hídrico do DNOCS, onde estão implantados 3
grande açudes: Pereira de Miranda, General Sampaio e Caxistoré. Temos
também Orós, que juntamente com o Lima Campos alimenta de peixes o Médio Jaguaribe. São bastante piscosos, e mantém de pé aquela gente que não
pode comprar carne, tampouco o feijão, fazendo a sua alimentação à base de
peixe e farinha. V. Ex.', como nordestino, sabe disso. Estive bem vizinho à sua
cidade, não fui a São Vicente, não tive o prazer de conhecer sua fazenda, mas
sei que a região de V. Ex• sofre dos mesmos males que sofrem todas as regiões
nordestinas, pois, são irmãs ecologicamente e em pouco ou quase nada diferem, a não ser num pedaço de serra que dá mais amenidade ao clima. O sertão mesmo é o agreste, a caatinga e o sofrimento para coroar o martírio do
pobre homem sertanejo.
Nobre Senador Agenor Maria, o que temos que esperar agora, ao lado
desse trabalho da SUDEPE, mandando aproximadamente I milhão de alevinos para os açudes do Nordeste, para aqueleas cidades que foram mencionadas1 esperar que o Governo olhe, com a maior urgência possfvel para o Nordeste, neste final de 1981. Quando por lâ estive aproximadamente há vinte
dias, a queixa maior era exatamente a falta de numerário, que se dizia liberado, mas que não havia chegado ainda às agências bancárias. Sentíamos esperanças frustradas, se bem que a fé ainda permanece procurando divisar no
horizonte dias melhores, para isto contando com a ajuda de Deus e com a boa
vontade dos homens, feitos a sua imagem e semelhança!
Agradeço, Sr. Presidente, a liberaliàãde de-V. Ex.-• e a atenção dos nobres
pares. Quando o nobre Senador Agenor Maria fêz aquela referência toda especial à questão da vida pesqueira nordestina, à necessidade de se olhar para
os açudes, e de aumentar a quantidade de peixes, procurei o entendimento da
SUDEPE, e o Dr. Raul Mesquita deu-me este trabalho que acabei por bem
ler neste plenário. Posso ter sido enfadonho, porque, na verdade, é um documento técnico, mas, era meu desejO que os Srs. Senadores, de maneira geral,
tivessem conhecimento do trabalho daquele técnico. Numa homenagem ao
Dr. Raul Mesquita, com a leitura que fiz fica constando dos Anais destaCa.;.
sa. a sua valiosa cooperação.
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ainda no perfodo destinado ao
Expediente, na sua prorrogação, concedo a palavra ao nobre Senador Murilo
Badaró, para uma comunicação.
O SR. MURILO BADARÓ - (Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma pergunta domina o País inteiro: quem responde, em termos de autoridade, pelos acontecimentos verificados na última sexta-feira, no Estádio
Serra Dourada, na Capital de Goiás?
Quem ê respOnsável, Sr. Presidente, pelo monumental calote imposto à~
quelas 75 mil pessoas que compraram ingresso para assistir ao espetâculo de
futebol-arte, e se viram, de uma hora para outra, impedidas, não se sabe por
que artimanhas ou artifícios, de fruírem com justiça do espetâculo tão anunciado, e a que tinham o legitimo direito pelas circunstâncias de terem comprado ingresso'?
Convenhamos que a repetição de fatos como aquele de sexta-feira de-nuncia uma situação grave na vida do futebol brasileiro. É não sou eu quem
diz isso. Tenho aqui, em mãos, o texto do artigo publicado no Jornal do Brasil

do dia 22, ou seja. no dia seguinre. sábado. de autoria do;or»a/i.Ha esportivo e

comentador João Saldanha. em que ele diz. subordinado ao título de .. Futebol·

•

'iUJeira" o teguinte ·
Jnà(l Saldanha
FUTEBOL-SUJEIRA
GO!ÂNIA - Digo e repito que o futebol brasileiro atual deve
ser chamado de futebol-sujeira, pois toda espécie de imundicie. toda
espécie de antijogo acontece atualmente em nossas partidas. Eu estou enojado, envergonhado, pois já em Assunção eu me enfurnara
num quarto de hotel por não ter o que dizer aos que me perguntavam quem eram aqudes homens que iam ao vestiário oferecer dinheiro aos jogadores dos times de tá.
Era gente prometendo dinheiro aqui, prometendo dinheiro ali
pãra ganhar e para perder, vejam bem a vergonha. De lá nós pedíamos encáfecidamente à Confederação Brasileira de Futebol, à Organização Governamental do Conselho Nacional de Desportos, que é
ligada e comandada pelo Ministério da Educação e Cultura, que tomassem alguma providência. E, hoje, o que nós vimos aqui foi uma
total falta de educação esportiva. O campo invadido por cerca de
400 pessoas, todas elas credenciadas, e um final melancólico de um
jogo que tinha ttido" para ser bonito, digno do público que compareceu em massa.
Dá pra ver a bagunça e a esculhambação geral que preside o futebol brasileiro atual. Porque os jogadores vão para campo jogar o
futebol e aparece um dirigente para incentivar a violência, prometendo prêmio ao primeiro que pegar o melhor jogador do time adversário. Eu já vi tudo isso e o céu também, mas o que está acontecendo no futebol brasileiro agora é de tal ordem que os campos estão sendo abandonados. Ontem, em São Paulo, o Coríntians não
conseguiu levar mais de 3 mil pessoas ao Pacaembu.
Aqui em Goiânia, o que houve? Na expectativa de ver um grande jogo, na expectativa dever o Reinaldo, Zico, Cerezo, e Eder e outros grandes cobras do futebol brasileiro e mundial, uma multidão
lotou completamente a Serra Dourada e acabou vendo essa grande
vergonha do nosso futebol. O jogo acabou transformando-se num
dos maiores assaltos de que se tem noticia nos últimos tempos. Foi
um assalto organizado.
Vejam bem onde vamos parar com o nosso futebol. Â vergo- nha. O CND, a quem nós já encarecidamente pedimos providências
ante o espetáculo que os paraguaios classificaram de bJchornoso,
uma mistura de vergonhoso com nojento, precisa fazer a1 ~uma coisa
urgentemente.
De quem é a culpa, Sr. Presidente? O Brasil inteiro propõe. jâ de longa
data, que a Confederação Brasileira de Futebol seja tra!'"ç--:i....:a para Brasília,
onde ela poderia ficar a salvo das pressões que se manipulam em torno de
acontecimentos semelhantes.
Mas é verdade que o próprio Conselho Nacional de Desportos ainda não
se transferiu para Brasília; continua no Rio de Janeiro, quando a cúpula do
Ministério da Educação e Cultura, a quem está subordinado o Conselho Nacional de Desportos, aqui se encontra. É um órgão destacado, em órbita diferente e especial.
Todo o País, Si-. Presidente- creio não estar enganado -pede que se
processe essa transferência, para que o organismo que comanda o futebol no
Brasil se ponha liberto de toda a sorte de influências, que são a causa e a matriz de tantos espetáculos deprimentes que estamos contemplando no Brasil,
fazendo com que a opinião pública perca a crença e a fé num dos espetáculos
que mais se afinam e se ajustam à nossa cultura, à nossa tradição e ao gosto
da nossa população.

O Sr. Itamar Franco -

..
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•

•

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. MURILO BADARÓ -

Com muito prazer.

O Sr. Itamar Franco- É evidente que V. Ex• traz um assunto para análise do Senado Federal e da própria Nação. Mas, ao mesmo tempo, V. Ex• faz
uma indagação e diz que todo o País deseja não só a transferência da Confederação Brasileira de Futebol, mas, mais importante ainda, do Conselho Nacional de Desportos. Eu estranho esta parte do discurso de V. Ex• Na primeira parte, estamos de perfeito acordo. V. Ex• tem razão em estranhar a participação lamentável do espetáculo que assistimos na última sexta-feira. Mas, na
segunda parte, não, Senador Murilo Badaró, V. Ex• faz parte do Governo, e
este Governo comanda a Maioria nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. Há vários projetas aqui tentando não só a transferência da CBF como do
próprio Conselho Nacional dos Desportos- eu mesmo tenho aqui no Sena-
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do um projeto modificando o Conselho Nacional dos Desportos, que até hoje
é um órgão praticamente do Executivo, em que rião hâ nem a participação do
Legislativo e nem dos jornalistas brasileiros. Por esta razão, a indagação não
deve ser feita assim no ar. V. Ex• tem que dizer que o Governo que V. Ex• re~
presenta nesta Casa, pela sua Maioria, não estã concordando na transferência
do Conselho Nacional dos De.:portos para Brasília, o que é mais do que jus~

to.

•

O SR. MURILO BADARÓ- Certamente o eminente Senador mineiro
não quer tirar do seu colega. o direito de indagar.
Certamente eu contiritiO "indag3.ndo, até porque na minha indagação
existe um ato de reprovação ao Ministério da Educação e Cultura, por não
ter transferido, até hoje, para Brasí1ia, o Conselho Nacional de Desportos,
para o que não hã necessidade de votação de uma lei. ~um ato administrati~
vo que pode ser realizado dentro do arbítrio que a lei confere ao Governo
pelo Decreto-Lei n9 200 .
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prudência, com cautela, não agiram com maturidade; agiram, também, num
estado ernocinal excessivo e daí o calote.
O SR. MURILO BADARÓ -Sr. Presidente, eu não quero examinar os
detalhes a que se refere o nobre Senador Evelásio Vieira.
Apenas a minha pergunta é exatarnente esta- e é a pergunta que domina todo o povo brasileiro -: quem responde pelos equívocos ali verificados,
quais as conseqüências e quem restituirá ao povo de Goiânia o preço do seu
ingresso pago, muitas vezes, com o sacrifício até de horas de trabalho?

O Sr. Henrique Santil/o- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÓ - Ouço o nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. MURILO BADARÓ- Dentro do arbítrio no sentido legal- V.
Ex• compreendeu o que eu quis dizer.
O Sr. Itamar Franco --:-_Não, V. Ex• tem razão.
O SR. MURILO BADARÓ- Mas, Sr. Presidente, é da competência do
CND, pela lei n9 6.251, que organiza e institui normas sobre os desportos, o r~
ganizar as federações e as confederações.
Ora, se o Conselho Nacíorial dos Desportos pode organizar as federações e as confederações e o art. 42 da lei citada diz:
"Pode estudar, propor e promover medidas que tenham por
objeto assegurar conveniente e constante discinlina à organização e
à administração das associações."

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projeto de lei que
serã lido pelo Sr. ]9~Secretãrio.
E lido o seguinte

O Sr. Itamar Franco --V-:-Ex• tem razão; dentro do_ arbítrio tudo é possíO SR. MURILO BADARÓ -

O Sr. Itamar Franco -

Dentro do arbítrio no sentido legal.

Dentro do arbitrío, aí jã concordamos.

E mais:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 224, DE 1981

uPropor ao Ministério da Educação a expedição de normas referentes à manutenção da ordem desportiva, etc."
Ora, quem pode o mais, certamente pode o menos que édeterminar a
transferência para Brasília da Confederação Brasileira de Futebol, para que
não pairem mais sobre essã -eniidiCfe--=- inclusive dirigida por um homem de
bem, que é o Sr. Giulitte CO_utinhO·- dúvidas da Nação inteira sobre a capacidade que tem o organismo de ser refratãrio às pressões que contra ele se
abatem e se projetam na antiga Capital da República.
Da mesma forma, o Decreto n'i' 80.228, que regulamenta a lei ora citada,
prevê. nos seus art. 89, n9 III, arts. 34 e 107, condições para que, no uso das
suas faculdades legais, possa o Conselho NaCional de Desportos fazer a transferência da COnfederação Brasileira de Futebol para Brasília.
Sr. Presidente, eu interpreto aqui, e certamente o Senador Itamar Franco
também, a justa revolta dos _mineiros com o que aconteceu sexta~feira.

O Sr. Itamar Franco -

:ê verdade.

O SR. MURILO BADARÓ- E, mais do que isso, nós interpretamos
os sentimentos de revolta e de repulsa ao monumento calote que se perpetrou
contra 75 mil pessoas na Capital de Goiás. Então, é importante que haja
maior atenção das autoridades, para que não mais se repita acontecimento
como este e que alguém responda, de alguma maneira, pelo que aconteceu. A
não ser. Sr. Presidente, que parodiando a velha -frase de que a ..guerra é as~
sunto muito sério para ser entregue apenas aos generais", nós poderfamos di~
zero futebol, no Brasil, é algo, sério por demais para ser entregue nas mãos
de autoridades esportivas incompetentes, desastradas e desatentas.

O Sr. Eve/ásio Vieira -

V. Ex• me permite?

O SR. MURILO BADARÓ -

•
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O Sr. Henrique Santillo - Gostaria apenas, eminente Senador Murilo
Badaró, de dizer_ que, adma de tudo, acima do calote a que se submeteram
dezenas de milhares de goianos, de brasilienses, de mineiros e cariocas, isso
constTt:uíu, há sexta~ feira passada, um extremo desrespeito à sociedade brasi~
leira. Esse fato não é isolado. A Sociedade brasileira tem sido desrespeitada,
em todos os outros setores da vida nacioal e é lamentãvel que agora tambêm
atinja o futebol, o grande esporte, a paixão dos brasileiros. Esse desrespeito,
realmente, contra toda a sociedade brasileira, contra todo o povo brasileiro,
preciSa encontrar os seus responsáveis que sejam punidos. Ao mesmo tempo
estou com V. Ex• Acho que o partido do Governo, acho que o governo, ac~o
que o Ministério da Educação e Cultura, como bem disse o eminente Senador
Itamar Franco,jâ deveriam, hã muito tempo, ter transferido o CND e a CBF,
para a Capital da República.
O SR. MURILO BADARÓ- Quem sabe, Sr. Presidente, que os episódios de Goiânia vão ser o marco de urna nova etapa para a vida do esporte
brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

veL
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Com todo prazer.

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Murilo Badaró, o jogo Atlético e Fia·
mengo foi pela Taça Líbertadores, sob o patrocínio da Federação Sul~
Americana de Futebol. A CBF não tinha nenhuma responsabilidade com
essa partida. Ofereceu a sua estrutura para o desenvolvimento da partida·. O
juíz foi indicado pelo Atlético Mineiro. O juíz estava, realmente, num estado
emocional de grande excitação. Acho que o centro·avante do Atlético foi ex·
pulso injustamente. Mas, na seqUência, o extrema~esquerda foi provocador.
O Vice~Presidente Atlético adentrou no gramado e, determinando a retirada
dos jogadores do Atlético da partida foi o Atlético o responsável pela suspen~
são da partida. Se o ãrbitro etrou, o problema é outro, caberia a discussão
posterior. A partida poderia ter sido levada ao seu término. Mas, os dirigentes do Atlético, que se encoritiãvam presentes na partida, não agiram com

Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 558 da Consolidação das Leis do Trabalho, passa a vigorar com as seguintes modificações:
~·Art.
558. As associações profissionais classificam-se como
pessoas jurídicas de direito privado, de natureza civil, dependendo
de prévio registro para poder atuar na condição de representantes
de seus associados perante quaisquer autoridades ou juízos, bem
como para pleitear por direitos da categoria e exercitar todas as
prerrogativas previstas no art. 513.
§ 19 O registro a qi.Ie se refere este artigo serã feito junto ao
competente cartório de_ registro de títulos e documentos.
§ 39 Quaisquer alterações nos estatutos devem ser averbadas
no cartório onde se efetivou o registro."
Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justificaçao
Cuida o projeto de estabelecer, na própria lei, que as associações sindicais classificam~se como pessoas jurídicas de direito privado, de natureza ci~
vil, bem como que devem registrar.se não m::i.is junto à autoridade adminis~
trativa do Ministério do Trabalho, mas perante o competente cartório de títulos e documentos.
Tratam-se de medidas destinadas a subtrair as associações sindicais da
tutela do Ministério do Trabalho, tanto quanto possível, dando~lhes os ins~
trumentos necessários à conquista de autonomia, indispensável ao seu eficaz
desempenho.
Devo esclarecer, por último, que as presentes alterações consubstanciam
reivindicações dos trabalhadores nas indústrias urbanas, consignada na carta
de Vitória.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1981. - Humberto Lucena,

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI NO 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidaçao das Leis do Trabalho
Art. 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais
constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de
acordo com o art. Sll e na conformidade do quadro de atividades e profis~
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sões a que alude o Capítulo II dêste Título. As associações profissionais registradas nos têrmos dêsse artigo poderão representar, perante as autoridades
administrativas e judiciãrias, os iriteresses individuais dos associados relativos
à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas
contidas na alínea .. d,. e no parãgrafo único do art. 513.
§ I'i' O registro a que se refere o presente artigo competirã às Delegacias
Regionais do Ministêrio do Trabalho ou às repartições autorizadas em virtude da lei.
§ 2'i' O registro das associações far-se-ã mediante requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociaiS organizados.
§ 39 As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da autorídade que houver concedido o respectivo registro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- o projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Goiás, o Oficio n• Sf23, de 1981 (n' 438/81, 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 deUS$ 55,000,000.00 (cinquUenta e
cinco milhões de dólares americanos), para o fim que especifica.
A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças c de Constituição c
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não hã "quorum" para deliberação.
Em conseqüência, não serão submetidas à consideração do Plenário as
matérias constantes dos itens n9s 1 a 20 da pauta, que se acham em fase devotação.
Pela mesma razão, fica adiada a discussão do item n9 21, dependente da
votação de requerimento.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 186, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ' 1.301,
de 1980). que autoriza a Preféitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 187, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Jwtiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevarem cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.308 e 1.309, 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• 202, de 1980 (apre,
sentado pela Comis.são de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.347,

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em CrS 42.342.300,00 (quarenta c dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.348 c 1.349, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constituciona1idade e juridicidadc; c
-de Municípios, favorável.

•

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevarem CrS 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento c setenta e um mil, cento
e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Ju:,tit:a, pela constitucionalidade e juridicidadci c
-de Municípios, favorâvel.

•

6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.3'59,
de 1980)1 que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevarem Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarentâ e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.360,e 1.361, 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• 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a
elevar em CrS 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e q~atro cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 274 e 275, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia conto conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oit~ta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9l2, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e
-de Municipios, favorãvel.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apre-.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt 1 de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevarem Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte c cinco cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de I 981, das Comissões:
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; c
-de Municípios, favorável.

s.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocenc
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tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorãvel.
12

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i> 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e viritC e Oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil c: oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc:, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos .

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-·

•
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14
Votação, em turno único, do Requerimento o9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josuê Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia BraSileira de Letras.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos MinistroS dO Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n'? U58, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 171, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representantes dos empregados e
empresãrios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em 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 Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dàde nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
19
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que isenta do imposto de
renda o 13'?-salãrio, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

•

20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-
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to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Õrestes 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.
21
Discussão, em tlirno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (a~
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'?
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida coo·
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussã.o para a Sessão de 26
do corrente).
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em conseqüência da inexistência de quorum. fica, igualmente, adiada a votação do Requerimento n9 284,
lido no Expediente e que deveria ser apreciado nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival__Baptista:
O SR. LOUR1VAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
À medida em que os anos vão passando, as comemorações relativas ao
aniversârio da Universidade Federal da Bahia (UFBa), adquirem maiores
proporções e significado, quando se reunem, em Salvador, quantos tiveram o
privilêgio de estudar em suas diversas faculdades, escolas ou centros de pes~
quisa e ensino, formando-se em qualquer das especializações compatíveis
com a respectiva vocação.
Essa magnífica tradição vem-se consolidando como ocorreu, precisamenteno dia }9 de julho do corrente, quando foi celebrado, com invulgar êxito, o 359 aniversário desse magno e prestigiado núcleo de irradiação do desen~
volvimento cultural, têcnico e cfentífico do nosso País.
A semelhança dos anos anteriores, a Universidade Federal da Bahia
(UFBa) promoveu a realização, naquela data, de uma sessão solene comemorativa dos seus 35 anos de funcionamento, ocasião durante a qual o Magnífico Reitor Luiz Fernando Macedo Costa traçou o perfil das universidades modernas incumbidas da preparação dos profissionais que irão atuar no próximo século.
Na oportunidade, lembrou que a UFBa está entre as cinco maiores instituições congêneres do País, contando atualmente com cerca de 2.500 professores e mantendo 19 mil alunos, 78 cursos, dos quais 18 são de pósgraduação, sendo 17 de mestrado e um de doutorado .
Aludiu o Magnífico Reitor Luiz Fernando Macedo Costa ao fato de que
o terreno estâ preparado para a UFBa emergir como uma das grandes universidades do futuro, capaz de enfrentar os desafios da expansão do volume dos
conhecimentos reclamados pelos profissionais altamente qualificados, que
possam atender às necessidades cada vez mais exigentes do mercado de trabalho.
Depois de elogiosas referências ao primeiro Reitor, Edgard Santos, caos
professores Orlando Gomes e Estãcio de Lima, que integraram o primeiro
Conselho Universitário, o Magnífico Reitor Macedo Costa agradeceu ao
eminente historiador Pedro Calmon pela solicitude com que acolheu o convite para proferir a oração oficial comemorativa dos 35 anos da Universidade
Federal da Bahia, ressaltando os serviços por ele prestados antes de sua instalação.
O maciço comparecimento de quase todos diretores de Faculdades, professores, doutores e alunos, contribuiu para o maior brilho das comemo·
rações, sendo a Mesa integrada pelo Vice-Governador Luiz Viana Neto, pelo
ex-Reitor Alberto Fraga, pelo atual Reitor Macedo Costa, pelo Reitor Josê
Simões, da UCSal, e pelos professores e fundadores da Universidade, Orlando Gomes e Estâcio de Lima.
Destacava-se no recinto das solenidades um grande número de autoridades, estudantes e representantes de várias entidades culturais.
Todavia, o ponto culminante das comemorações foi, incontestavelmente, a oração proferida pelo Professor Pedro Calmon, historiador e Membro
da Academia Brasileira de Letras, em cuja biografia como político e escritor
avulta a sua profunda vinculação com os problemas da educação e da cultu~
r a.
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Ninguém ignora a excepcional contribuição, fortalecimento, expansão e
aprimoramento das Universidades c instituições cientfficas, técnicas e culturais brasileiras, que tem caracterizado a participação do Professor Pedro CaJmon, no decorrer de sua brilhante atuação na vida pública.
No quadro geral das comemorações, deve-se acentuar a importância da
inauguração de uma exposição de livros raros, pertencentes à biblioteca formada pelo falecido Professor Frederico Edelweiss.
Conjuntamente com a exposição, foi entregue o Núcleo inicial do Museu
Afro-Brasileiro e efetuado o lançamento das publicações do Centro de Estudos Baianos e do Centfo de Estudos Afro-Orientais.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores; São estas as razões que me trazem à Tribuna do Senado Federal, para também, - na concisão deste sumário pronunciamento, - como convidado pelo magnífico Reitor - associar-me às
comemorações do 35~"' aniversário da UFBa.
Lamento não ter podido comparecer, em virtude d0 encerramento dos
trabalhos legislativos nesta Casa.
Faço:..o, Sr. Presidente, com justificada emoção, porque tive o privilégio
de conquistar o meu diploma de Médico na tradicional Faculdade de Medicina, integrante dessa Universidade, assim como os eminentes Senadores Nilo
Coelho, Almir Pinto e Gilvan Rocha, e onde tambêm estudaram dois filhos
meus, a quem o bom Deus proporcionou a feliz oportunidade de se formarem, respectivamente, em Medicina e Economia.
Como eu e os meus filhos, sucessivas gerações de brasileiros vêm estudando na Universidade Federal da Bahia, de onde se espalham pelo Brasil inteiro, mas jamais se esquecem dos anos decisivos de sua formação, - inclusive da luta travada pelo saudoso e consagrado Mestre Edgard Santos, seu primeiro Reitor, autêntico consolidador da entidade.
Aonde quer que se encontrem, todos agradecem a Deus o privilégio de
nela se terem preparado para as rudes pelejas da vida profissional.
Seja-me, ainda, permitido invocar a minha responsabilidade como detentor da "Medalha de Honra ao Mérito", que me foi conferida, a 31 de outubro de 1979, pela Universidade Federai da Bahia, da qual me orgulho e que
me estimula a colaborar, no limite das minhas possibilidades, pelo seu crescente desenvolvimento e prestígio.
Não poderia deixar de congratular-me com o Magnífico Reitor Luiz
Fernando de Macedo Costa- cujo desempenho é reconhecidamente eficiente e aplaudido em virtude do dinamismo característico de sua gestão- assim
como os diretores das diversas Faculdades, professores e alunos da Universidade.
Finalizando, Sr, Presidente, solicito a V. Ex• a incorporação ao texto
deste meu breve pronunciamento da oração proferida pelo historiador Pedro
Calmon ao ensejo do 35~"' ãniversãrio da UFBa, intitulada "A Universidade
da Tradição Cultural da Bahia", assim como do discurso do Magnífico Reitor Luiz Fernando Costa e da entrevista do Professor Orlando Gomes, publicada no A Tarde. de terça-feira, 30 de junho de 1981, em que esse consagrado
Mestre resumiu, com raro senso de objetividade e concisão, informações bãsicas que, complementando os documentos anteriormente citados, traçou o
perfil definitivo da Universidade Federal da Bahia, quando comemorou .35
anos de inestimáveis serviços ao desenvolvimento cultural da Nação. (Muito
bem! Palmas!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURS.O:
A Tarde -

4 de Julho de 1981

A UNIVERSIDADE NA TRADIÇÃO CULTURAL DA BAHIA
Pedro Calmon

A oração do professor Pedro Calmon, na solenidade comemorativa do 35"
aniversário de JWldarão da Unive,..ldade Federal da Bahitt, foi gravada. Ainda
em Salvador, o ex-relator da Universidade do Rio de Janeiro revia o texto tirado
da gravacão, o qual vai aqui publicado.

..Trinta e cinco anoS ... Perdão, quatro séculos!
Quando tive, reitor da Universidade do Brasil, de estabelecer para linha
de antiguidade a ordem das escolas, rejeitei o costume de datar de 1832 a Fa-:
culdade de Medicina, e fixar cm 1808, quando a criou no Rio de Janeiro o
Príncipe Regente (seis meses depois de ter deixado estabelecimento congênere
na Bahia), o ano de fundação da colegiada.
Já não éramos tão jovens na ilustre cronologia - que em alguns países
da Amêrica atinge os primeiros tempos ... Cálculo mais apurado, aplicaremos
a este, que como a arquidiocese, é primaz da nação.
Se considerarmos que vêm de 1808 os seus estudos médicos, lhe daremos
sem favor- pois não se lhe descontinuou a envolução- 163 anos de vida.
Mas, pelo mesmo critério de atribuir à Universidade a duração de sua mais
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velha aula, os "studia" de Paris na época de Carlos Magno, a de Direito Civil
de imerius em Bolonha, e da legislação, divinas e humanas letras em Lisboa
-temos de averiguar a idade do bahcarelado nestes climas de remota cultura
e a encontraremos em 1581, ocasião em que, por pena de santo- o padre
Anchieta, se descreve a primeira cerimónia de formatura do Curso de Artes,
pelo recente modelo de alma mater, a episcopal Universidade de :E:vora. Com
o aparato que se costuma nas Academia da Europa, como nunca se tinha feiw
to aqui. Nem faltou nem o anel, nem o livro, nem o cavalo para o pajem do
barrete, nem o capelo, feito de estofo de seda ... "
Era o colégio literário e teológico, encerrada em 1759 com a expulsão
dos jesuitits, substituído em 1838 pelo Liceu Provincial -com a mes~a ambição universitária da tesa impressa e defendida, em cujo bojo floresceu o enw
sino humano nístico de que desbotou, perto de nós, a Faculdade de Filosofia.
A luz do retrospecto chegaremos pois à conclusão, de que, somado ao
período, monárquico o colonial, e vista a instiutição menos nos papéis que a
oficializaram do que na absorção pelo meio em que vicejou, tem quatrocentos
anos- quantos de espírito crítico conta a Bahia- a Universidade que lhe
coroa o desenvolvimento, abrindo, sobre as aspirações coletivas do colorido
painel de inteligência.
Para sermos mais preciosos: cabe nesse passado a história da pronvíncia,
marcada nos horizontes do país, como a cordilheira no seu vêu de neblina,
pelos pincaros vestidos de sol, esses nomes, essas reputações, essas celebridades de que se faz a galeria partiarcal de imensos brasileiros.
Refiro-me á Bahia que fala com o padre Vieira, que si com Gregório de
Mattos, que canta com Botelho de Oliveira, que recorda com Rocha Pinta,
que enriquece com Silva Lisboa, que ensina com Carneiro Ribeiro, que ilumina com Rui Barbosa, haurindo seminário que a habituou a tratar os clássicos
a ciência e o gosto da comunicação; vertebrada pela idéia greco-romana da liberdade instruída pelo senso luso-imperial da dignidade humana; fiel a si
mesma na herança quadríssecular da civilização cristã; original da fecundidade dos talentos, que lhe vem da coerência da educação como da forte mágica
os prodígios da criação incessante, em uma abundância e uma continuidade
que lhe valeu, no dito complacente que por aí corre, ser baiano no Brasil é ser
latino em Roma ... Sorrie-se, às qualidades mestras que nos caracterizam o povo loquaz e
bom. Apontamo-nos como pairadores, pelo costume do discurso, indicam~
nos por miúdo as vantagens de que, em grande, se orgulharam os varões insignes destas glebas mais próprias para a poesia do que para a indústria.
Caluniam-nos jovialmente, pensando que levamos às costas a carga de livros,
em vez de levá-ias descansadas para o trabalho rendoso. fazem da nossa insuficiência a miniatura dOs enormes patrícios; como se os gênios, medrassem
nas hortas como plantas que refletem a bondade pródiga do céu dadivoso; e a
meta, a direção, a imagem que na escola divisa o baiano fosse o primeiro de-.
Jes, o mais eloqUente, o mais liberal, o mais letrado, o mais ouvido e o mais
teimoso, que, sozinho, à semelhança do Quixote (o borrego da realidade figindo de Rocinante da aventura) espetou a lança em quantos moinhos espaw
lhou o poder por esses descampados da ilusão e da democracia ... Rui Barbosal - não nos vexe, senão envaideça a anedota com que amavelmente nos
condecora a errada visão dos baianos- pelos que não têm a graça de o ser.
Deve satisfazerwnos essa noção ingênua do que somos - superposta à
verdade do que éramos, qunado acima da paisagem política suspendia a sonora Cidade do Salvador a torre de marfim de suas provectas latinidades de
sua fama oratória~ de sua medicina pioneira, de sua jurisprudência magistral,
de sua engenharia audaz, projetadno nos itinerários da glória os mensageiros
do saber, estadistas, escritoires, poetas, que, por toda parte, disseminaram o
acerto, o patriotismo, a beleza, professores excelsos da suposta baianidade,
que traduzimos, com certeza e ênfase, na verídica brasilidade.
A quem lembraremos, naquele catálogo de .eminenetes propagadores do
carâter baiano fora do torrão natal? Estão nobremente estatuados nas avenidas no Rio de Janeiro: Francisco de Castro, o visconde do Rio Branco, Afrâw
nio Peixoto, Castro Alves ... Não nos demoremos a citar nomes. Fiquemos na
explicação do fenômeno .
Essa quantidade de baianos (e filhos de talentos como Euclides da Cunha) desdobra a estatística das classes em que estudaram, mostra-lhes a produção, em que se sucedem as gerações como volumes numa estante, desafiando a curiosidade dos que neles quiserem ler a lição dos doutores esquecidos,
afirma, confirma a força milagrosa que a Universidade transmitiu à Bahia no
princípio, depois, até asora, para ambientar, na formosura de seus verdes cerras, o pensamento criador!
Fascina-nos o conhecimento. Deslumbrawnos a palavra. Nascemos para
ouvir e dizer. Formamos há quatro séculos um auditório. Estamos abertos à
oração. Temos no colóquio os melindres vernáculos da correçào: somos o lugar onde nenhum prédio ideológico agitou mais fundamente a platéia do que
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a r~plica- dois mestres a colocarem melhor os pronomes do que as soluções
- aqui amanheceu, e, como o favor de Deus, prospera e resplandece a língua
portuquesa!
Por que assim é a Bahia?
A razão é simples. Meninos, familizarizamo-nos com os Sermões de
Vieira. Adolescentes, assistimo-s à vitória catedrática dos médicos luminosos,
que entre os trabalhos da especialidade tinham, no consultório, os discursos
do padre Presenciamos a importância gozada por aqueles docentes que os estuudantes idolatravam, entrando e saindo da Faculdade do Terreiro (o memo
sítio_ do Colégio dos Jesuítas) entre alas de respeitoso aplauso. Mais do que à
fortuna e à autoridade, dava-se valor ao encanto a dicção, à substância dosaber, à elegância da frase, sobre a amplitude da erudição a música da linguagem.
Recordo Bártolo e Erasmo. Desdenhava um da exação do vocabulário:
De verbius com curat jurisconsultus. Quis o o_utro que a gramâtica unisse o
povo. "Nós non lóquirnor latinum de foro piscium., sed loguimur latinum
mastris nostrae facultatis", não falamos o latim do mercado dos peixes, mas o
latim de nossa mãe Faculdade.
Isso foi ao implantar-se em Louvain o colégio das Três Línguas, início
do Renascimento nas Falandres.
Do mesmo modo, o vernâculo da matris mostrae erradicou o barbarismo, o primitivismo, o afro..:indígena das pobres falas coloniais, e jâ ao forjarse a literatura brasileira no fogo da autonomia popular fornecia ao verso e à
prosa o português fluente, nãó como o desvirtuava no porto negreiro a ralé
desembarcada, mas como o discursava na escola a mestria erudita.
O essencial, no processo lento da sedimentação do país, é a superiodade
acadêmica do que devia ser sobre a simplicidade retrógrada do que era: a este
respeito, o Brasil fo1 o primeiro estudante de sua aula jesuítica de português.
Nela aprendeu a sobrepujar a natureza- na fusão catequizada das raçascom as regras da arte - que disciplinaram o caos da liqUística.
Se me perguntarem a razão da unidade nacional, não responderei com o
território, climas, etnias, expansão paulista ou conquista lusitana ao lado do
bandeirante o sacerdote, o forte nos limites, a aldeia nso despertos, as vilas à
beira-mar. São fatores que se somam. Mas se se exige a resposta numa palavra, dá-Ie~ei imediata. A unidade brasileira da gramática.
Não nos desagrega o nacionalismo o dialeto; não temos minorias que o
contestem, nem resíduos sociais qUe Se defendam da triunfante unidade das
regiões mais longínquas e dos grupos mais isolados que, do Amazonas ao Rio
Grande, conversa, coconcorda, diverge (foneticamente espontânea, filologicamente certa) na língua que fez, e em que se fez a pátria.
Que importa, se nesse ou naque[e pormenor já não é de Luís de Camões?
Naquele ou nesse modismo, abrindo às ruas o acesso fácil ou fechando~
lhes a entrda escrupulosa, é a língua dos que no-la ensinaram antiga-mente; a
da Bahia conservadora, governada pelo doutor, doutrinada e civilizada pelo
doutor, no calendário de todos os patronos, todos os doutores, com austeri~
dade doutoral de terra moralmente de borla e capelo, olhando da plataforma
de Sàõ Bento, na opala do ocenao, as cores do_ anel de grau: visceral, tradicional, organicamente didático país dos bacharéisl
Não exagero; evoco. Nem arrenego; bendigo.
Foi essa doutorice epidérmica que lhe deu a mentalidade- que nos singularizou.
Não sentimos a nostaJgia de Renan vendo, pelos montes de Atenas, não
alunos sapientes de Platão, mas pastores que em silêncio guiam as cabras ...
Ao contrário, nessa analogia de tendências descobrimos, para além dos mistéríos que compõem O meiO físico (o 'céu helénico de que falou Rui)- sortilégio da sucessão.
Mas que é isso - na seqüência dos tempos - senão a conseqUência da
educação, que.preservoi.I o_i_mpéfetível salvando do fim das coisas o culto da
beleza?
Qual a posição da Uníversidade nesse coro preclaro de vozes, que confessam a vontade de sermos o que realmente fomos entre extremos que se fixam no panorama, de um lado o campanário branco do Senhor do Bonfim,
do outro lado o muro heróico da Barra- digamos, a fé e a resistência- nos
topos da cidade Alta as escolas que derramam pelas ladeiras a massa de institutos e dos alunos, centro virtual, ou coração douto, da Bahia de 400 anos?
Que é enfim a Universidade- que amadureceu nos métodos e nos recursos, e depois de sonhada e fundada, há tantos lustros passados, ostenta hoje,
no progresso que nos espanta, as dimensões que lhe admiramos?
Saberemos o que vale, considerando a falta que fazia.
Partilhado, em unidades independentes, o ensino forma profissionais.
Reunido por ideais comuns - produz cidadãos.
O essencial numa sociedade é plasmar, na consciência esclarecida- por
isso a dizemos Culta- o modelo enérgico do homem- por isso a dizemos livre.
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Vejamos as grandes riações.
A que deve a Alemanha a capacidade de liderança, a que devem a Inglaterra e os Estados Unidos a índole democrática, a que deve a França a adesão
à liberdade civil, senão à Universidade, que antes de habilitar para os oficíos,
armou para as crenças, de fato o seu decálogo, o seu programa, o seu espírito?
Sem Leipsig ou Heidelberg, sem Oxford e Cambridge, sem Harvard ou Vale,
nã.o haveria a kulturhampf, o império britânico, a União americana. Passando
por cima de sua sabedoria estanque - dos especialistas - o que nelas nos
atrai é a média do estudante que emergiu da tradição, que respirou o ar filosófico dos corredores por onde andaram os mestres do sentimento nacional,
que lhes recolheu o verbo ou lhes continua a pregação, intérprete ufano da
mensagem pendurada nos portais da casa como o seu velho escudo - o de
Kant e Fichte, o de Palmerston e Gladstone, o de Roosevelt e Wilson, em cujas insígnias se adivinha o destino do povo, ou se lê a sua cartilha cív_ica.
De que carecia na estrutura jovem, na robusta mestiçagem, na descentra~
lização geográfica temperada pela concentração política, para ser subjetiva e
fisiollomicamente um País inteiriço? Que se instruíssem os brasileiros- clamaram os pedagogos, da pureza, imácula de Miguel Couto. Perdão - emendaram os sociólogos -, que os educasem, onde o custume e o pensamento
elaboram, para lá do homem acanhado da região, o novo homem nacional.
Dessem-lhe para a atmosfera de sua inconformidade e para a visão de seu futuro - o sistemático, o dinâmico, o poderoso e claro pátio universitário,
onde se pacificam as dúvidas e se forjam as convicções; esse lar providencial
da mocidade, sem a estreiteza do colégio nem o confinamento do laboratório,
fraternizando as inquietações na solidariedade e na compreensão.
O que nos preocupava, saltando do ginásio para a Faculdade- o portão
patriótico da Lapa no meio da reta, que unia o Liceu de Humanidades à Escola de Direito, era um complexo, um instinto, uma profecia de ressureição".
Como galvanizar a baianidade no seu processo intelectual fora das aulas,
em que as gerações se renovam, e dos exemplos, em que as coletividades seregeneram?
Desejamos, quisemos, propusemos a Universidade como retorno utópico ao estado de prosperidade, que nos devolvesse, no interior, a ciência das
opções e, externamente, o prestígio das prioridades.
Podia ser lngênuo, como em geral as fórmulas da juventude; mas era a
bandeira, que desfraldávamos sobre a planície dos desenganos.
Perdoe-se-me que volte àquele tempo das idéias provocantes.
Releio, nas coleções que os enfeixam, os artigos com que- na soleira da
vida, abasteci A Tarde, de meu saudoso amigo Simões Filho. Esbocei nesse
diálogo com os conterrâneos a campanha pela fundação da Universidade.
Surgiu porém o momento de idealizá-la, no projeto com que aturdi, em 1935,
a Câmara Federal, mergulhada nas perplexidades da transição da ditadura
para o liberalismo, sob a égide da Constituição eiemera do ano anterior.
Deputado pela oposição baiana, isento, ê verdade, do radicalismo partidârio mas definitivamente vinculado à minha terra e à minha gente, sem a
cautela das consultas, no impulso desculpável de servi-las, atirei ao plenário o
alvitre de dar-se à Bahia (intimamente dizia, de· restituir à Bahia) a Universidade que a engrandecesse .
Fui sóbrio na apresentação da proposta; a imprensa foi solícita em sensibilizar com ela professores e estudantes, de quem recebi, cálidas e numerosas,
demonstrações suficientes de simpatia para reconhecer que estava certo.
A prevenção facciosa pode mais, entretanto, do que o idealismo do deputado, que acabava de ganhar a livre-docência na Faculdade do Rio de Janeiro. O colega incumbido de relatar o projeto sepultou-o, na gaveta de onde
o pesquisador ainda um dia o exumará. Dissolveu-se o. Congresso antes que
pudesse disputá-lo ao jazigo precário. Sim, uma coisa é enterrar o que morre,
outra inatar o que vive, e sobrevive, no vigor inato da perenidade. Dez anos
depoís, díretor da faculdade em que me doutorara e vice-reitor da Universidade do Brasil, alegrou~nos o eminente Ministro Souza Campos com o primeiro discurso, em seguida à posse do Presidente Dutra, anunciando a decisão de criar duas universidades, no Recife e na Bahia. As palmas com que lhe
festejei a prom-essa ligaram-me ao dever de realizá-la. Fui encarregado por ele
de vir à Bahia e de ir a Pernambuco, gestionar, discutir, organizar e fundar (as
instruções verbalmente confiadas à minha fraca experiênica do assunto) as
novas universidades. Firmei o princípio, de que, apoiadas por todas as escohis is"Ofadas, na reitoria iniéial deveria ser investido, pela óbvia razão da hierarquia, o diretor do estabelecimento federal. Daí a proposta que lancei de serem eleitos, Edgard Santos na Bahia e Joaquim Amazonas no Recife. Aqui,
animei-me a inovar. Não me tinham falado da Escola de Belas Artes.
Lembrei-me do tempo em que, rapazinho, lhe cursei o primeiro ano de desenho, sob as vistas românticas de Presciliano Silva, transpondo para o retalho
de papel a face homérida de um guerreiro grego: e propus a sua anexação. O
mesmo faria com a de MúSica, a exemplo da de Francísco Manuel no Rio de
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Janeiro, se cm vez de duas que se combatiam houvesse uma que nos trouxesse
as sinfonias de Deolindo Fróes. Perdeu-as a Universiqade Federal, soam na
Universidade Católica ... Deus louvado, sei que começamos a sessão às 3 da
tarde, e a encerramos noite fechada. Exprimi as emoções da mudança na
oração agradecida. Ardendo nas áureas labaredas da tarde, coroara-se acidade- que entrevia nos vidros das janelas- com as galas do crepúsculo e depois se rebuçara no manto constelado de luzes. Nessa transição da realidade
para a apoteose percebia a alternativa das eras; quando ao rijo trabalho sucede a placidez do epílogo; sobre as provações sofridas, as alegorias da glória ...
Fitei, ao acabar a assemblêia, o perfil barroco do Bonfim, meu venerado santuário, que do pedestal silvestre atira ao céu, tão perto dele, o gesto familiar
das torres alvas que são como braços devotos erguidos à divina complacência; e do fundo do peito agradeci a proteção decidida que dispensasse à Bahia
e à Universidade.
Tantos anos decorridos, não se desmentiu a esperança; ao contrário, aí
está, cheia de realizações rápidas e gigantesCas, a instituição que o inesquecível Edgard Santos transportou para as encostas bucólicas da Graça- em lugar da tradicional mansão azulejada, o palácio majestoso da reitoria, essas
obras, esses planos, essas audácias, continuados coerentemente por seus sucessores, notáveis baianos que citamos com o honroso louvor dos feitos e dos
serviços: Alberico Fraga, Miguel Calmon Sobrinho (admirável continuador
da carreira do pai, do tio, avós e bisavós, formidáveis operários da grandeza
deste País), Lafaiete Pondé, Roberto Santos, Augusto Mascarenhas (hoje no
apogeu da vida sabiamente vivida) e Luiz Fernando de Macedo Costa.
Nesse belo prolongamento do zelo pela Universidade consiste o melhor
de sua história. Já não nos preocupa o futuro. Discípulos de ontem, são agora
lentes. Sobe até os estrados onde se apruma a ' câtedra" a irreverência habitual da juventude. Não se pense em silenciá-la: ê biológica, como a alegria da
adolescência, e natural, como o marulho do mar quebrando na praia trigueira
a onda arrogante. Lembremos Victor Hugo a sorrir dos que anunciavam o
fim da poesia. Se ê possível varrer a marê, apagar no infinito a lua, matar na
imaginação o amor, que se mande calar a impaciência juvenil. Pedimos-lhe
apenas que seja autêntica, e harmonize com a presunção, de que detém a certeza (a inocente vanglória dos vinte anos) o contentamento poético do sonho,
nem se sinta jamais a velhice precoce, senão a mocidade idealista. Dela partimos, para a escalada laboriosa dos cargos e dos encargos. E revendo-lhe a
trajetória, os passos abafados pelas flores que deixamos, juncando de saudades, ao longo da jornada, nos julgamos completados e retratados nesses que
serão mais tarde conspícuos, sendo agora insubmissos. Enigmas do pobre coração humano- debaixo de cada toga de juiz, de cada beca de professor, de
cada severidade de empresário, de cada intransigência de autoridade, de cada
importância de chefia ou de cada suficiência de comando bate, retrospectiva e
trêmula, a recordação melancólica do passado. Onde quer que falem e clamem, reclamem e peçam, reivindiquem e protestem estudantes, sentimos, sem
o dizer, que hã sempre uma vaga. Nós ... Perdão, se cometo o suave pecado de
remontar o rio que desce inevitavelmente dos idos do tempo para o estuário
calmo em que as águas cansadas se desatem na amplidão sem termo. E que
estamos onde a noção das êpocas se confunde com o regozijo de as havermos
transposto, e domina a tirania das circunstâncias o império da unidade. Estamos no limiar do grande Brasil; aos pês da Bahia amada.
Quis a Providência que emoldurássemos nesta vasta instituição os votos
que reverentemente formua1mos por sua prosperidade e seu triunfo. Mentalmente levantamos, nos pórticos da Universidade bem sucedida, o arco das
comemorações necessárias. Há nisso a magia das coincidências grandiosas.
Celebramos nesta hora de justo júbilo --19 de julho- a aliança com a cultu~
ra. Amanhã- estourarão por essas avenidas as congratulações da liberdade.
Aqui, reina a harmonia do cientifico e do literário, a poesia casa~se com
a verdade, campeiam os estudos, palpita a inteligência, estremece o gênio nas
ambições da criação, exibe-se o espírito. Lá fora, sobre as multidões entusiásticas, prevalecerá morena e graciosa a c_aboc/a de seios titãnicos, que encarna
a Bahia. Da fundação da Universidade às festas da independência dista somente um dia; e amanhã, como cantavam os trovadores de Dois de Julho, "o
sol brilha mais do que no primeiro" - o que nos comove e convence, é que
comemoramos o seu destino luminoso. Surpreendemos o enlace que se formou das eras extintas com o alvorecer dos tempos; divisamos, emergindo delas, a pujança da província, à cuja sombra cresceu a nacionalidade; descobrimos na complexidade de seus valores a Bahia brava, forte e crédula, que carw
regou nos braços maternais o peso e a alma do Brasil.
Permiti, senhores, que termine em forma de prece o discurso que consagra a união do pretérito e do porvir, ajoelhada a inspiraÇão nos altares da fidelidade,. diante dos olhos súplices utodos os padroeiros do seu catolicismo
multicor, as imagens multiplicadas pelos campanários, vibrante e popular a
velha cidade no esplendor de sua civilização que mil sinos saudam na transpa4

Agost~ de 1?~!

rência da manhã tropical. Pois cremos na indissolúvel ligação de Deus com o
seu progresso, que de suas graças brote o desenvolvimento dessa cultura que
faz respeitáveis os estados; e beneficiada de sua piedade, ó baianrssimo soberano desta vossa terra aureolada de tradições imperecíveis, que ela seja maior
na ilustração e no caráter, e rompendo à frente dos superiores desígnios da
Nação, alcance os sucessos e a grandeza que lhe lembram os historiadores,
que lhe ensinam os lentes, que lhe almejam os discípulos, que lhe desejam,
servos e servidores, os que a exaltam com orgulho e a amam com ternura, riocão privilegiado em que nasceu a Pátria.
Que a felicidade se hospede nesses montes verdejantes, a honra habite
esssas vocações magníficas, o trabalho recompense essas competências egrégias, da sementeira do saber germinem as sonhadas vitórias, e se envolva nos
fulgores que irradiam- mãe eterna da leal brasilidade- a Bahia de todos os
milagres, que ê como dizer, de todos os santos!".
DISCURSO PRONUNCIADO PELO MAGNIFICO REITOR
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, LUIZ FERNANDO MACEDO COSTA
Cabe-me, preliminarmente, agradecer, ao eminente Prof. Pedro Calmon,
a solicitude com que acolheu o convite para proferir a oração oficial, -nesta
solenidade comemorativa dos 35 anos de fundação da Universidade Federal
da Bahia. Amplia~se, desta sorte, o elenco de serviços relevantes prestados à
entidade, os quais, a rigor, antecedem a sua própria fundação.
De fato, no início da década de 40, a Universidade era apenas uma visão
entressonhada pelo espírito lúcido e inolvidável de Edgard Santos. Àquela altura o fundador desta instittifção contou com a participação de figuras expressivas: assinalam-se, entre os presentes, os Professores Orlando Gomes e
Estácio de Lima, catedráticos ilustres de nossas congregações e integrantes do
primeiro Conselho Universitário; destaca-se, entre os colaboradores de fora,
o Prof. Pedro Calmon, tanto pelo alto posto de Vice-Reitor da Universidade
do Brasil na época, quanto pela condição de emissário e- representante de S.
Ex• o Sr. Ministro Souza CaJVpos, da Educação e Saúde.
O superior desempenho das missões que lhe foram cometidas
credenciou-o para fazer o pronunciamento formal naquela sessão memorãvel
de fundação da Universidade, a 2 de julho de 1946.
Desde então, sempre indicado pelos assinaláveis méritos, o consagrado
mestre foi escolhido como orador nas sessões comemorativas dos 10, 20, 25 e
30 anos da UFBA. E agora, quando a Universidade festeja os 35 anos de existência, o ilustre professor traz-nos, uma vez mais, a beleza empolgante da sua
eloqüêr.cia, equivalente qualitativamente aos anteriores pronunciamentos,
porque todos igualmente situados na estreita faixa da sua insuperabilidade
oratória. Pelos serviços sublinhados e, muito particularmente, pelo acolhimento dado ao convite para proferir a conferência na presente sessão, a Universidade renova as homenagens de seu apreço e as expressões de seu reconhecimento. Muito Obrigado, Prof. Pedro Calmon.

•

•

A UNIVERSIDADE NOS SEUS 35 ANOS
Efeméride desta natureza leva-nos, inevitavelmente, a volver as vistas em
diferentes direções. De uma parte, olhamos para o passado, a fim de buscar,
em nossas próprias origens, forçã e inspiração. Por outro lado, avaliamos o
presente e, em análise crítica, balanceamos nossas atuais potencialidades. Por
fim, preparamo-nos para enfrentar os desafios do futuro, os quais, em verda~
de, já se começam a delinear à distância.

•

1 - O PASSADO
Ao olhar o passado visualizamos, primeiro, o vulto de Edgard Santosfundador e primeiro reitor desta instituição- ante cuja memória a Universidade se curva e curvará sempre, reverente, respeitosa e "agradecida. Em seguida, divisamos a galeria nobre dos reitores que o sucederam, consolidando a
obra grandiosa que hoje envaidece a Bahia culta. Cito, nominalmente, e em
ordem, os ilustres dirigentes que a Universidade agora homenageia: Albérico
Fraga, Miguel Calmon, Roberto Santos, Lafayette Pondé e Augusto Mascarenhas. O trabalho desses reitores construiu um patrimônio cultural valioso.
Alguns parâmetros referenciais permitem dimensioná-lo com mais exatidão.
Ao longo de 35 anos a Universidade Federal da Bahia diplomou 32.893
profissionais. Entre esses incluem~se 455 pós-graduados a nível de mestrado e
doutorado. O conjunto representa significativo contingente em recursos humanos, que têm contribuído para o progresso e desenvolvimento do Estado.
Nesse sentido, além da formação de profissionais qualificados, a Universidade trouxe o seu concurso tambêm através das pesquisas, que permitem
um melhor conhecimento da nossa realidade regional.
Portanto, nesse período de sua vida a instituição realizou o sonho original de Edgard Santos, que a imaginou como o pólo de geração e irradiação
do saber. Realmente, esta Universidade participou sempre, direta ou indiretamente, de todas as atividades culturais da nossa comunidade.

•
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Não obstante a sua relativajUVeiüude- por que é jovem uma universidade com 35 anos- ainda assim, a UFBAjâ tem um passado, uma história e
uma biografia.
Um passado rico e que é motivo de justificado orgulho para a coletividade baiana; uma história expreSSiVa, que jã se começa a tisnar da pâtina da tra~
dição- atributo que confere_respeitabilidade às instituições longevas; e uma
biografia que contitui o pedestal sólido, sobre o qual assenta o seu vigoroso
presente.
2-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

O PRESENTE

A situação atual da instituição concifia-se com a dignidade e a pujança
do seu passado. No momento, a UFBA possui quase 19.000 estudantes- incluídos, nessa população discente, os 328 alunos que realizam a pósgraduação - e oferece 78 cursos, ministrados por cerca de 2.500 professores.
A variedade dos cursos criados revela o esforço institucional para atender à
diversidade de solicitaçõe~ do mercado de trabalho, progressista e em expansão.
Além da formação de recursos humanos a Universidade desenvolve significativa atívidade de pesquisa. O catãlogo de produção científica, artística e
literária de 1980 registra um total de 522 investigações efetuadas durante
aquele período. Deversos núcleos realizam estudos de elevado padrão acadêmico, que os credenciam pela sua excelência.
Assim, em alguns setores estão sendo efetuadas pesquisas de relevância
nacional e mesmo internacional. Recente avaliação feita por periódico estrangeiro- referente à produção científica em fisiologia da reprodução na última
década- situa um dos centros desta Univers_id_ade entre os quatro de_ maior
produtividade do mundo._ liâ projetes, em determinadas âreas, igualmente
importantes, sobretudo em termos de rentabilidade social, dada a condição
da endemia que constitui a matéria-prima dessa pesquisa. Por exemplo, na
ãrea de estudo da leishmaniose tegumentar e cutânea existe, nesta Universidade, um dos maiores projetes do mundo sobre essa nosologia tropical (provavelmente o maior).
Esse conjunto de indicadores classifica a UFBA entre as quatro ou cinco
primeiras universidades brasileiras. Tal situação se deve ao significativo
apoio recebido em 1980 do então Ministro Eduardo Portella e atualmente
consubstanciado e robustecido pelo Ministro Rubem Ludwig. Ao ensejo desta cerimônia a Universidade expressa a ambos o seu reconhecimento. Graças
à atuação dos reitores precedentes e ao decidido amparo daqueles titulares do
MEC a Universidade Federal da Bahia pode, a esta altura, aprestar-se, confiante, para enfrentar os desafios d_o futuro ..
3 - O FUTURO

..
•

Embora ainda não se possam traçar com precisão as peculiaridades que
envolverão o processo educacion_a_l na virada do século, ainda assim, já existem marcos que começam a balizar as diretrizes prevalecentes para o ano
2000. Assim, três problemas jã se esboçam com alguma nitidez:
A) o conflito entre o aumento do número de estudantes e a limitação de
recursos financeiros;
B) o desencontro entre os profissionais graduados e as características do
mercado de trabalho;
C) o descompasso entre o volume de conhecimentos produzídos pela
ciência atual e a limitação da capacidade fisiológica de absorção por parte do
cérebro humano.
A- População discente e·recutsosfinancerros- A população discente
da Universidade brasileira triplicou em cerca de uma década. Atualmente este
alunado é da ordem de aproximadamente l ,500.000. Ademais, prevê-se o seu
crescimento em função de três fatores: o aumento demográfico verificado nos
países em desenvolvimento, o inCremento da escolaridade a nível de }9 e 29
graus e o ingresso ou reingresso dos indivíduos adultos nas universidades, devido às mudanças nas condições de vida e trabalho.
De fato, durante o último decênio alterou-se Q plano linear de vida a que
se refere K. Patricia Cross, segundo o qual a educação seria para os jovens, o
trabalho para os adultos e o lazer para os idosos. Agora, contudo, educação,
trabalho e lazer misturam-se, concOrrentemente, no decurso da vida. Essas
tendências, mais marcantes. na Alem"anlla e·no Japão, são expressas sob a forma de educação continuada ou educação não-formare exigem reformulações
institucionais, a fim de se ajustarem à demanda crescente e variada.
Ademais, a expansão do ensino superior conflita com a limitação de recursos financeiros, que se iniciou na década de 70 e tende a se agravar nos
anos 80. Com efeito, o- Banco Mundial admite um declínio na velocidade de
crescimento do Produto Nacional Bruto- com inequívocos reflexos sobre os
recursos repassados para as universidades- e, por outro lado, existe o generalizado temor de que o poder público arrefeça o seu entusiasmo pelo financiamento da educação.
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Então, as instituições deverão aprender afazer mais com menos, ou mais
com o mesmo. Com esse objetivo terão que captar recursos extraorçamentârios, sem esquecer ou prejudicar suas funções primárias. Portanto,
conciliar o· aumento do alunado com a limitação das disponibilidades financeiras representa um dos maiores desafios que as universidades enfrentarão
adiante.
B- Profissionais graduados e mercado de trabalho- Desde o fim da década de 60 e início dos anos 70 sobreveio profunda mudança nas relações entre os profissionais graduados e as características do mercado de trabalho.
Até aquela época havia uma considerâvel avidez do mercado de trabalho pe~
los profissionais diplomados. Contudo, esses foram maciçamente produzidos
e com extrema rapidez. Em decorrência, âreas outrora carentes em profissionais tó"th:;i.ram-se atendidas e até pletóricas, por que a economia não criou novos empregos com suficiente velocidade para compensar a produção de técnicos resultantes da célere expansão verificada nos 29 e 39 graus. Por outras palavras: a curva rapidamente ascendente da produção de profissionais cruzou
a lín-ha de crescimento lento da criação de novos empregos.
Esse estado de coisas foi agravado pelo ingresso expressivo das mulheres
na força de trabalho e pela estagflação vigente nos Oltimos anos. A conseqüência final da conjunção dos múltiplos fatores apontados foi que, em face
da necessidade, a maioria dos graduados acabou aceitando empregos abaixo
de seu nível de qualificação. A situação de subemprego transfere-se de cima
para baixo, degrau a degrau, até que o trabalhador do último ex trato é deslocado para a faixa do desemprego.
Esse tipo de problema sócio-educacional consubstanciou~se a partir de
1960, especialmente na lndia, depois no Egito e Filipinas, expandindo-se, a
seguír, por quase todo o- mundo ocidental. E esses técnicos receberam o nome
de "educados desempregados". (Entre nós, o Minístro Eduardo Portella cunhou a expressã-o uproletariado econômico", para definir esses profissionais.)
O dilema tem merecido diferentes interpretações. Para alguns, a responsabilidade pela sua gênese caberia às próprias universidades, que estariam preparando profissionais "não empregáveis''. Para outros, seria provocado pela íncoordenada superprodução de diplomados. De qualquer maneira, trata-se,
sem dúvida, de um desafio difícil para ser vencido pela universidade no futuro.
A questão envolve aspectos psicológicos e sociais, que revelam grandes
alterações em relação ao passado. Antes, o estudante buscava o diploma,
como instrumento que assegurava a ascensão social, um status mais elevado.
Agora, porém, a simples obtenção do título não garante o êxito profissional
ou social. O diplomado precisa estar apto, a fim de alcançar sucesso no novo
mercado competitivo.
Reproduz-se, de uma certa forma, aquela situação que havia sido figurada no conhecido a pó logo americano .. 0 Mágico de Oz", quando o mâgico
presenteou o espantalho com um diploma, mas não lhe deu um cérebro. E o
espantalho bem cedo percebeu a inutilidade do grau sem a correspondente capacitação. Ora, a universidade co_ntemporãnea não se pode converter em um
novo Mágico de Oz, distribuindo diplomas com espantalhos sem cérebros.
Cabe-lhe, pois, uma reformulação filosófica e operacional para se ajustar a
esses problemas. atuais e futuros. Afinal, a estrada que conduzirá ao ano 2000
está sendo pavimentada com as ações que desenvolvemos hoje, ou, por outras
palavras, já estamos começando a preparar o profissional que vai atuar no século XXI.

C - Volume de conhecimentos e capacidade fisiológica de absorção cerebral- Nos últimos anos a ciência e a tecnologia têm produzido imenso vo:lume de conhecimentos, que contribuirão para modelar as estratégias de ensino nos anos vindouros. Há mais cientistas e tecnólogos em atividade, atualmente, do que todos os que existfram desde o começo da história da humanidade. Essa população de investigadores estâ produzindo um acervo de conhecimentos sem precedentes. Assim, calcula-se que, em certas âreas, a vida média do conhecimento é da ordem de 8 anos, ou seja, metade do saber adquirído pelo profissional durante o período de sua formação torna-se obsoleto
nesse mesmo período. Afirma-se, ademais, que nos próximos 30 anos será
produzida uma massa de saber maior do que todo o saber acumulado no passado.
Ocorre, no entanto, que esse grande volume de conhecimento não atinge
satisfatoriamente o receptor final, que é o cérebro humano, porquanto é limitada a sua capacidade de absorção. Calcula-se que em condições excepcionais
o homem pode ''processar", intelectualmente, no mâximo, 1.000 palavras por
minuto, sendo que 250 já representam uma boa média. Ou seja, os insumos
são maiores do que a capacidade de utilização da nossa própria máquina. O
desencontro entre o exagerado volume de conhecimentos modernos e a capa-
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cidade finita de absorção cerebral humana reflete-se nas exigências do mercado de trabalho e no tipo de profissional reclamado: o mercado deseja um profissional que não temos condição de produzir no momento. Seria de esperar,
aliás, que o próprio "boom~·. a mesma explosão da ciência e da tecnologia.
que gerou a grande massa de conhecimento trouxesse, no seu bojo, ou pelo
menos no seu rastro, a solução para o problema, através de modernos e inovadores proa=:dimentos pedag6gicos. Contudo, isso não tem ocorrido. De
uma certa fótma nós continuamos a utilizar os mesmos processos instrucionais empregados no passado.
Recentemente, porém, a tecnologia moderna já começou a se insinuar no
campo do ensino. Trata-se daquilo que a Comissão Carriegie chamou a 4" Revolução, ou sej"a, os procedimentos científicos e tecnológicos ingressando na
educação para facilitar a aquisição da grande massa de conhecimentos produzida.
Essa revolução já se espraia em certas nações industrializadas, sobretudo
no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. Entre nós, no Brasil, incipientemente ela começa a surgir, sob a forma de focos isolados de guerrilhas culturais. Precisamos preparar-nos para as modificações que se anunciam e que
influirão na formação do moderno profissional.
Com esse propósito, pelo menos duas metas devem ser buscadas. A primeira consiste em dar o salto da pequena (litlle science) para a grande ciência
(big science ). Anteriormente a pesquisa era feita em carâter individual, pOr
cientistas anacoretas, em condições precãrias, com escasSos recursos e -equipamento singelo, por vezes fabricado ou adaptado pelo próprio investigador:
era a época da "pequena ciência". A partir do projeto Manhattan, porém aquele que levou ao fabrico da bomba atômica- chegou-se à conclusão de
que somente a "'grande ciência" é que pode realizar avanços notá. veis ho saber
atual. Desde então a pesquisa passou a ser realizada por equipes de técnicos
diferenciados, desenvolvendo projetas onerosos, com aparelhagem sofisticada. Pelo menos alguns núcleos desta universidade vêm realizando investigação científica nestas bases.

A segunda meta visada- e que é um corolârio da primeira- está representada pela ambição institucional de iiitegrai' a "República da Ciência", na
acepção do Polanyi . Esta República é a corporação supranacional formada
pelos pesquisadores do mundo inteiro. Integram-na aqueles cientistas que estão trabalhando sempre nas fronteiras do conhecimento contemporâneo e
transferem para mais longe os limites atuais do saber.
Em conjunto, essas duas metas configuram a concepção de universidade
formulada por Anísio Teixeira, que Identificava na pesquisa científica a essencialidade da instituição. Para esse "estadista da educã.ção" a universidade
caracteriza-se pela criação de uma ambiência que estimula a geração espontânea das idéias e a livre manifestação da criatividade. Seu pensamento foi judiciosamente expresso nos termos seguintes: '~A função da universidade é uma
função única e exclusiva. Não se trata somente de difundir conhecimentos. O
livro também os difunde. Não se trata somente de conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não se trata somente de preparar práticos
ou profissionais, de ofícios ou de artes. A aprendizagem os prepara ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que a universidade".
''Trata-se de manter uma atmosfera de saber, para se preparar o homem
que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não morto,
nos livros ou no empirismo das prãticas não intelectualizadas. Trata-se de
formular intelectualmente a experiência humana, mas de fazê-lo com inspiração, enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, a
atração e o ímpeto do presente".
À primeira vista, tudo isso pode Parecer uma utopia. Se o for, entretanto, serâ apenas naquele sentido de Hutchins, que chamava de '"Universidade
da Utopia'' esse tipo de instituição centrada na pesquisa científica. Talvez se
pense, outrossim, que seria construir castelos no ar. Se o for, também serâ naquele conceito de Thoreau, para quem a construção de castelos consiste na visão conceituai nítida da instituição, com diretrizes claramente definidas e metas perfeifáineiHe alcançáveis. Nesse sentido- alertava Thoreau- nós devemos construir os castelos no ar, pois é aí onde eles devem ficar; porquanto,
depois de assim construídos, resta somente edificar os alicerces abaixo deles,
para fixá-los em solo firme.
Ora, a edificação dos alicerces depende exclusivamente da atuação da comunidade universitãria. E nós dispomos de uma comunidade universitária
muito bem credenciada para tanto. Assim, porque temos conscientemente delineada a visão conceituai desta Universidade, e tambêm por quejâ definimos
suas metas, por tudo isso é que, neste patamar dos 35 anos de existência,
olhando para o passado que impulsiona com seus exemplos históricos e edificantes, temos, agora, a sensaçã9 de que estamos começando a levantar,lúcida
e desassombradamente, os alicerces da universidade do futuro.
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A Tarde, 30 de junho de 1981

ORLANDO GOMES LEMBRA COMEÇO
-Começo declarando que não me agrada muito a revelação de que sou
um universitário histórico, mas, na verdade, participei de todos os ates prepa·
rativos da fundação da Universidade da Bahia, colaborei ativamente na sua
estruturação jurídica e sou, possivelmente, único sobrevivente do primeiro
Conselho Universítãrio- declarou o Prof. Orlando Gomes, falando sobre os
35 anos de fundação da Universidade Federal da Bahia.
O primeiro Conselho Universitário- que foi empossado, no dia 2 deju.
lho de 1946 no salão nobre do antigo prédio da Faculdade de Medicina- era
constituído pelos Profs. Edgar Santos, Demétrio Tourinho, Orlando Gomes,
Francisco Peixoto de Magalhães Neto, José Olympio da Silva, Elysio Lisboa,
Tito Cesar Pires, Paulo Pedreira de Cerqueira, Vasconcelos de Queiroz, Estácio de Lima, Ferreira Gomes, Augusto Lopes Pontes, Gentil Barbosa e Pinto
Soares (secretário "ad-hoc").

t

Primeira Notícia
A primeira notícia sobre a fundação da Universidade foi dada pelo jornal "A Tarde", no dia 4 de abril de 1946, e estava assim redigida:
"A Universidade da Bahia:-deverâ ser publicado, na próxima semana, o
decreto de sua criação.
Rio, 3 - Está quase concluído o decreto criando a Universidade da
Bahia, cjue será pubHcado na próxima semana, incorporando as Faculdades
de Medicina, Direito, Engenharia, Filosofia e Finanças.
Os trabalhos da comissão têm sido acompanhados pelo Senador Aloysio
de Carvalho Filho, que tem traduzido os pontos de vista dos seus colegas da
Faculdade de Direito, Deputados Luiz Viana, Albérico Fraga, Aliomar Baleeiro e Nestor Duarte, todos interessados na breve organização eficiente da
Universidade que traduzirá uma antiga aspiração da cultura baiana."
O Decreto-lei criando a Universidade da Bahia teve o número 9.155, de 9
de abril de 1946, e foi assinado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra,
sendo Ministro da Educação e Saúde o Sr. Ernesto de Souza Campos.
Aglutinando Escolas Particulares

Depois de elogiar bastante a figura do primeiro reitor da Universidade
da Bahia, Prof. Edgard Santos, o Prof. Orlando Gomes afirmou que a UFBa
nasceu da aglutinação das escolas particulares então existentes.
"Reuniram-se, assim, a Faculdade de Medicina com suas escolas anexas
de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica, a
Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Filosofia e a Escola de
Belas Artes. Somente a primeira era mantida pelo Governo Federal e trazia
sobre os ombros a carga de uma brilhante tradição centenária.
Todas elas funcionavam no centro da cidade: a de Medicina, Farmácia e
Odontologia, no Terreiro de Jesus; a de Direito, no Portão da Piedade, onde
funciona atualmente a Justiça Federal; a Escola Politécnica, defronte ao reló~
gio de São Pedro; a de Ciências Económicas, numa esquina do Largo da Piedade com a Rua Direita; a de Filosofia, em Nazareth (assim se escrevia) e a de
Belas Artes, na Rua do Tijolo, todas somando uma população de três milestudantes.''
A Formação do Conselho

- Pelo estatuto aprovado - prosseguiu o Prof. Orlando Gomes - o
Conselho Universitário deveria compor-se dos diretores das faculdades, de
um representante de cada congregação, de um representante dos livredocentes e outro dos estudantes.
Após a sessão solene que empossou o primeiro Conselho Universitãrio,
esté ficou com a seguinte composição: Medicina, Edgard Santos e José: Ol:Ympio da Silva; Direito, Demétrio Tourinho e Orlando Gomes; Politécnica,
Leópoldo Amaral e Elysio Lisboa; Ciências Econômicas, Paulo Pedreira e
João Mendonça; Filosofia, Isaías Alves e Magalhães Neto; Belas Artes, Manoel lgnâcio Mendonça Filho; Farmácia, Ferreira Gomes; Odontologia, Lopes Pontes.
Dos nomes acima, todos são falecidos, com exceção de Orlando Gomes,
atual coordenador do Curso de Mestrado em Direito, que foi vice-reitor du·
rante nove anos e teve sua nomeação para reitor desfeita em 1967; lsmal de
Barros e, provavelmente, o representante estudantil, que era da ârea de Belas
Artes.
Ainda segundo o Prof. Orlando Gomes, alguns desses conselheiros como os Profs. Isaías Alves, Magalhães Neto, João Mendonça, Lopes Pontes
e ele próprio - foram reconduzidos sucessivamente.
-Eu integrei o conselho de 1946 a 1961 e de 1966 a 1970, a maior parte
do tempo como diretor da Faculdade de Direito. Os conselheiros que mais falavam eram Paulo Pedreira, João Mendonça e Lopes Pontes. Os mais calados
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eram Demétrio Tóúrffiho. José Olympio e Leopoldo Amaral. Eu era o mais
moço e Isaías Alves e Leopoldo Amaral, os mais velhos.
Escolha do Prim~iro Reitor
A eleição do primeiro reitOr â.a UFBa ocorreu no dia 2 de junho de 1946
e, segundo reportagem publicada pelo jornal ..A Tarde", ela se processou do
seguinte modo:
" ... Depois de fa(arem os diversos oradores, o Prof. Pedro Calmon anunciou que se ia proceder à eleição do reitor da Universidade. Foram distribuídas as cédulas em branco pelos 14 membros do conselho e, após recolhidos os
votos, a apuração revelou 13 votos para o Prof. Edgard Santos e um para o
Prof. Demétrio Tourinho. Verificado esse resultado, o presidente declarou
que sendo disposição da lei apresentação pelo conselho de uma lista de três
nomes, para, dentre estes, ser, pelo governo, nomeado o reitor, faria realizar
um segundo escrutínio, a fim de escolherem os conselheiros um terceiro nome. Efetivou-se assim nova votação, cuja contagem sufragou, entre outros
menos votados, o do Prof. Isaías Alves, inscrito em três cédulas.
O ProL Edgard Santos feZ Uso da palavra, para, em comovido agradecimento, dirigir-se ao conselho, ao qual traduziu, de par com a manifestação de
sua gratidão, os seus propósitos no sentido de servir, com todas as suas energias, à causa da Universidade ... " Para vice-reitor o nome mais Votado foi o do Prof. Demétrio Tourinho,
sendo, ainda, sufragados os nomes dos Profs. Elysio Lisboa, Isaías Alves e
Orlando Gomes.
Na Faculdade de Medicina
Ainda segundo o depoimento do Prof. Orlando Gomes, .. o conselho funcionou por algum tempo na sala das congregações da Faculdade de Medicina
e o próprio reitor despachava numa sala que dava para a Rua Alfredo Brito,
tudo nela se fazendo a dar a impressão de que a Universidade era um apêndice da tradicional Faculdade do Terreiro".
- Foi, ainda, no seu belo salão nobre- prosseguiu o Prof. Orlando
Gomes - parede e meia com a Catedral, que se realizou a sessão magna de
instalação da Universidade sob a presidência de Ernesto de Souza Campos,
MinistrO da Educação, Paulista, paisano e professor.
Na ocasião, Pedro Calmon, já reitor magnífico da Universidade Nacional, que tinha sede na capital da República, a então cidade maravilhosa do
Rio de Janeiro, proferiu a oração-gramlatória, com toda a pujança dos seus
dotes oratórios, num fio de tarde límP-ido, ·quenfe e- arejado. Ele havia trazido
a sua cooperação, entregando-nos os frutos de sua experiência nas reuniões
em que preparávamos o nascimento da Universidade formal, e era, no entusiasmo, como se fosse um de nós.
Depois, foi uma fieira de alocuções. Cada faculdade, por intermédio de
seus oradores, deitou falação para manifestar júbilo e esperança, tudo isso no
velho estilo baiano, para um público seleto e satisfeito, muito impressionado
com o espetãculo e os protagonistas embecados nos seus capelos multicoloridos, num prenúncio inconsciente daquele desfile de congregações pelas ruas
da velha cidade do Salvador que o Dr. Mangabeira organizou em 1949 para
comemorar os quatrocentos anos de sua fundação ... "
Anos Penosos
Continuando, afirmou, o Prof. Orlando Gomes:
"Os primeiros anos foram penOsos. Reinava o espírito de confederação.
Cada escola era mais ciosa de sua autonomia e encarava a reitoria até com
desconfiança. Incompreensões de toda sorte dificultavam a sua consolidação
e o seu crescimento, mas a habilidade, a tolerância e a tenacidade do reitor
Edgard Santos, reunidas, conseguiram fazê-la sobreviver e se engrandecer
num meio pobre e parado como o da Bahia de então, sem estímulos nem perspectivas, quando, em algumas escolas, como que havia mais professores do
que alunos.
Verbas e mais verbas se faziam necessârias para construir e multiplicar
suas unidades, pagar os professores e equipar as salas de aula, começando a
sua emancipação econômica e financeira; mesmo modestíssima, com a grande federalização verificada 5 anos depois da fundação.
Os trinta anos seguintes são outra estória. O Governo Federal passou a
sustentar diretamente as faculdades, o Edgard tirava leite de pedra e a Universidade teve, pelo menos, casa para morar, oxigênio para respirar.
No trigésimo quinto aniversário de sua fundação, e em outros tantos a se
comemorarem a figura do seu construtor e benfeitor tem de ser lembrada e
focalizada, porque continua sendo a grande presença da Universidade, a
quem a Bahia deve o maior impulso que jamais se deu à sua vida cultural, nas
ciências, nas letras, nas artes, mas sobretudo no aproveitamento da sua vocação humanista, projetando-a no Brasil e lã fora.
R hora de o louvar e sempre serâ em cada comemoração de fundação da
Universidade porque afinal foram o setl talento administrativo e a sua vonta~
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de obstinada que a fizeram, vencendo despeitos, incompreensões e ingratidões, na forma do costume - encerrou o Prof. Orlando Gomes."
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira.

O SR. EVELÁS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REV!SiiO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Líder, ao nobre Senador Teotônío Vilela.

Concedo a palavra, como

O SR. TEOTÓNIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Devo registrar dois acontecimentos políticos da maior importância, que
assistimos na semana passada. O primeiro deles é a I Conferência Nacional
das Classes Trabalhadoras. Realmente, é um fato de relevância política inconteste: movimentar, reunir, fazer discutir, participarem cinco mil oitocentos e tantos trabalhadores, desde o trabalhador rural até o trabalhador de
nível intelectual com pós-graduação, mediante um chamado que, à primeira
vista, parecia representar quase nada, merece, realmente, a atenção do Senado e, por isso, é que registro aqui a realização da I Conferência Nacional das
Classes Trabalhadoras.
Por três dias estive com os trabalhadores. Claro que, como Senador ou
como político, não podia participar ativamente dos trabalhos da Conferência. Mas observei e, tanto quanto pude, aconselhei, orientei e, sobretudo,
convivi com os trabalhadores nesses últimos três dias.
Devo trazer para esta Casa o depoimento de que os trabalhadores brasileiros representam, hoje, uma massa política consciente, determinada, aculturada, politizada e, sobretudo, consciente do que quer. Além do direito ao salário, o direito à greve, o direito a uma vida decente, o trabalhaor também
quer um regime decente. E a decência, em regime político, tem a sua origem
na legitimidade, como aliâs tudo.
Para se exercer bem uma função se exige um documento que ateste a legitimidade do titular. Eu só posso falar desta tribuna se tiver um documento
que ateste que sou Senador da República, mediante as regras do jogo democrãtico.
O trabalhador brasileiro exige isso hoje; que o regime se torne legítimo,
segundo a nossa tradição. Não é uma idéia exótica do trabalhador brasileiro
- é ·uma idéia que estã sedimentada no nosso Direito Constitucional, na nossa tradição popular, na nossa tradição política, na nossa tradição parlamentar: a de que o regime tem a sua fonte no povo. E estâ no art. 1'? da nossa
Constituição: uTodo poOCr emana do povo."
Mas o ponto alto desse encontro de trabalhadores está em que o comparecimento superou o chamado. Esta superação só tem uma explicação: é a ansiedade, o gosto do brasileiro, hoje, de participar, de discutir, de estar atento
ao que está acontecendo no País, sem se conformar mais com a condição de
relegado, de indivídun que não tem de ser ouvido, de indivíduo que tem de ser
tutelado. Esta a primeira grande lição.
· A segunda, Sr. Presidente, está em que o ternário que foi objeto de discussão esgotou-se com absoluto sucesso. Eu próprio assitia ao debate, por
exemplo, sobretudo das questões sindicais, eu assistia como um trabalhador
rural, do interior do Brasil, que tem hoje condições de levantar uma questão
de ordem, fazer paralisar todo um plenário e reorientar um processo de discussão. Olha que eu tenho assistido, com muita atenção, sessões do Congresso Nacional e quantas vezes o Congresso Nacional é tumultuado exatamente
por falta da colocação precisa de uma questão de ordem. yem mais esta lição.
O poder que tem hoje, a capacidade que tem hoje o trabalhador brasileiro, de todas as categorias, de encaminhar suas proposições com legitimidade
e com precisão, inclusive com precisão lingilística.
Outro ponto a ressaltar foi o debate para a direção da CONCLAT. Ele
se prolongou - de perto acompanhei as divergências entre os dois principais
grupos que disputavam a hegemonia na direção da CONCLAT- mas finalmente prevaleceu o reconhecimento de que era inteiramente impossível dividir a classe trabalhadora com chapas completamente diferentes. Por quê?
Porque uma chapa automaticamente iria alienar a participação e o trabalho
de todos aqueles outros companheiros constantes daquele grupo ou daquela
chapa. E qual foi a motivação maior para a união? A necessidade de juntos,
unindo seus esforços, lutarem pelo restabelecimento do regime democrático,
pelo restabelecimento do estado de direito, reconhecendo que, afinal, o direiM
to número um do trabalhador é o salário. E ele jamais ter4 condições de, na
verdade perseguir esse direito, se não tiver garantia para ele. Está aí mais um
exemplo para nós, políticos, que, num momento como esse, necessitamos de
união. para uma resistência democrâtica contra a situação de poder dominante, anômola confessadamente pelos que detêm o poder, sem nenhuma pers-
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pectiva de normalidade estâ aí uma lição para nós, da comunidade de Oposições, no sentido de que há tempo ainda para se repensar, à semelhança do
que fizeram os trabalhadores na CONCLAT, para se repensar a possibilidade
de uma união.
Sinto-me, portanto, confortado com o exemplo dado pelos trabalhadores, sobre todos os aspectos em que as divergências surgiram no Plenário.
E quando ouço, de algumas ilustres figuras brasileiras, que o brasileiro
não está preparado para a democracia, na verdade, a gente tem que tomar
isso como ironia ou como_ humor negro. O homem brasileiro estã suficientemente esclarecido. E uma pena que os que detêm o poder não se encontrem
tão bem informados, como nós outros, da realidade nacional. Isto é realmente uma pena.
Devo referir-me, agora, ao Caso da Bahia. Já _o nobre Senador Evelásio
Vieira tocou no .assunto, e nestes últimos dois dias, mesmo encontrando-me
lá em Praia Grande, em São Paulo, comuniquei-me diariamente com a Direção do PMDB e com pessoas da maior importância da sociedade de Sálvador.
Depois de um encontro telefónico, hoje à tarde, com o Professor Rómulo Almeida, trago aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um resumo do acontecido.
E lamentável que o Governo do Estado tenha reprimido o descontentamento popular com a violência que foi usada: é lamentável que tenha se recusado a entendimentos com a ComisSão do PMDB e da OAB, que desejavam
dialogar para colaborar; e é lamentável ainda que, orientado daqui de
Brasília, o Governador do Estado, ao chegar a Salvador, sem a menor informação do que acontecera, despeja palavras de pouca ressonância social, significando que o tratamento a ser dispensado para aqueles que agrediram os
coletivos seria o cacete. Não examinou a questão, não procurou saber como
as coisas nasceram e evoluíram até aquele desastre. Simplesmente empunhou,
segundo expressões de S. Ex• pela televisão, o cacete. Evidentemente que muitos apanharam e muitos foram presos. Entre eles, dois membros do PMDB,
até agora sem nenhuma explicação para suas prisões.
Interrogado o Sr. Governador do Estado a respeito da prisão, por exemplo, do Sr. Haroldo Lima, S. Ex• disse que não sabia, mas se ele estava preso,
devia provar ele, o preso, - expressão do Governador na televisão, - que
não era baderneiro, para ser solto.
De maneira que essa é uma nova orientação jurídica para o cidadão brasileiro. Depois de preso, depois de apanhado, é que cada um de nós vai ter
obrigação de provar à autoridade coactora, que, na verdade, não mereceu receber aquele tratamento.
O que devo fazer hoje, desta tribuna, é um veemente protesto do PMDB,
em primeiro lugar, contra a violência, em segundo lugar, contra a falta de
compreensão política do fenômeno do Sr. Governador do Estado, recusando
receber uma Comissão ·do PMDB para tratar do assunto. Quando aí estão as
notas do PMDB- e eu prescindo de trazê-las aqui- notas em que o Partido
apela para a própria população, solicitando-lhe que, não obstante seu estado
de insatisfação, evite qualquer excesso contra um bem particular ou público.
E isto ajudou muito mais do que os cães soltos na rua para perseguir populares, do que as bordoadas ou cacetadas descidas pela polícia ou pelas autoridade do Governador Antônio Carlos Magalhães, e muito mais ainda sobre as
palavras grosseiras do Governador, pela televisão.
Nossa contribuição foi a contribuição da prudência, da advertência. E
necessãrio que fique registrado aqui nó"Senado Federal, porque ninguém é ingênuo para não atinar nas colocações feitas p-elo SI'~ Antônio Carlos Magalhães, a possibilidade de envolver o Partido de Oposição numa atitude predatória. Recusamos, veementemente, qualquer insinuação nesse sentido. Nós
estamos, hoje, na Bahia para vencer, nas urnas, o Sr. Antônio Carlos Magalftães e, se S. Ex~ já está sabendo, de antemão, que vai perder e estã apelando
~·ara esse estilo de coisa, issO é diferente. Não vamos aceitar a luva. Daqui da
tribuna quero transmitir o apoio da Comissão Executiva Nacional do PMDB
aos companheiros da Comissão Regional do PMDB, na Bahia, formular o
protesto do Partido contra a prisão iriCOmunicãvel dos nossos companheiros;
protestar contra a violência desencadeada pela Polícia em cima de uma população, que foi apenas protestar contra aquilo que jã se tornou intolerável.
Quem promoveu o movimento, quem criou o movimento contra a carestia?
Foi o PMDB? Foram as correntes ideológicas? Foram os baderneiros, como
diz o Sr. Governador do Estado da Bahia, impatriotas? Não, é só pegar a lista
do Movimento contra a Carestia que existe em Salvador. São as donas de casa, Então todas as donas-de-casa de Salvador são baderneiras, como baderneiro é todo brasileiro, hoje, que sabe que, a cada dia, perde a sua condição
de viver.
~
O combate à inflação, desencadeado pelo Sr. Delfim Netto, com base
numa poHtica de recessão, está se tornando, hoje, um crime. 1:. um crime con-
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tra a população. O que des_eja o Sr. Delfim Netto é estabelecer um processo
terrorista, dentro deste Pafs, de tal modo que S. Ex'" venha a obter os resultados que as bombas dQRiocentro não conseguiram. Não hã caso, no mundo,
Sr. Presidente, Srs Senadores, em que se venha a combater a inflação, com
urna política de recessão, que está determinando a ruína total da Nação brasileira. Não é o PMDB quem diz isso, são todos os estudiosos dessa matéria.
Ninguém vai discutir se a orientação monetarista estã certa ou não. Vamos
até dar de barato que venha a ser. Mas, o que é estúpida é a dose que estã sendo aplicada. Ê para matar a Nação. O volume de desemprego no centro-sul, o
desemprego urbano, aliado ao desemprego rural e aliado ao desemprego da
seca, essas três fontes não vão simplesmente depredar um ônibus não. Podem
provocar uma eclosão pela necessidade tão grande, neste País, em que todos
seremos massacrados. Não vai aqui nenhum alarmismo e nem estou pregando o Apocalipse. Estou registrando o fato. Sou um empregador, Sr. Presidente, eu sou um empresário e sei, hoje, quanto representa a decisão tomada, por
orientação do Sr. Delfim Netto, um estabelecimento de conta fechada para
custeio agrícola - é hoje uma conta fechada; não é mais uma conta aberta e
limitada até um faturarnento agricola de 8_núlhões de cruzeiros. Daí para cima, os produtores terão que recorrer à rede bancária particular. Que rede
bançária é essa? Para não ter condições de maneira alguma, de encontrar recursos·para movimentação do seu trabalho.
Esta política financeira para o campo vai acabar de incendiar o País,
porque agravará, de mais de 50%, o problema do desemprego agrícola, a começar, agora, proximamente, porque o Banco do Brasil recebeu já instruções
para aplicar rigidamente as novas normas de custeio agrícola.
O Nordeste, Sr. Presidente, jã chega ao terceiro ano, sem produção agrícola. E o poder público se esquece totalmente disto, como se não houvesse
nada. t o terceiro ano e não houve produção. Choveu, evidentemente, está
chovendo. Mas eu quero saber se o cidadão, aqui, na China, ou em qualquer
parte do mundo, vive exclusivamente de água? Ainda hã um resto de ãgua;
mas alimento não. Nenhu_m alimento.
Temos uma previsão de quantas famílias, ou melhor, quantas pessoas,
na estrada, já nesta altura? Cerca de 1 milhão; um milhão ou mais, só aqui no
Centro-Sul, no centro urbano, com uma previsão de mais dois milhões para
dezembro. O que se hâ de fazer com essa população desempregada?
Aconselhá-la ao crime? Vão viver de quê?
Diz o Sr. Delfim Netto que os outros países adotam medidas recessionistas. Evidentemente que sim, mas com garantia para o trabalhador. Inclusive
até, os sindicatos sabem quantos vão sair de determinada. fãbrica e quanto
cada um vai perceber e por quanto tempo. Então, é tudo em processo elaborado, discutido, diante de uma evidência, onde todos participam das decisões,
diante de uma causa maior apontada, registrada e conhecida. Aqui não, Sr.
Presidente. Aqui,~ palavra final é a palavra do Sr. Delfim Netto. Se é o que
S. Ex' diz que é branco, tem que ser branco; o que S. Ex• diz que é preto tem
que ser preto. Ninguém discute._ Um dia, S. Ex'" diz que uma coisa que é preta
é preta, no outro dia, aquela mesma coisa passa a ser branca. Ei:ttão, a falta de
credibilidade é total do Sr. Ministro do Planejarnento. Haja vista a própria
adoção de medidas financeiras. Quantas vezes S. Exf. tem mudado. Entretanto, ficamos sujeitos a esses impactos, toda uma economia nacional: é o produtor, é o trabalhador que, pela manhã, não sabe o que lhe vai acontecer, entregue ao arbítrio de uma pessoa. Se vai recorrer a outra autoridade ministerial,
não existe outra autoridade ministerial. O País estã entregue aos caprichos do
Sr. Delfim Netto. E, se estã entregue aos caprichos - porque não há outra
palavra- e todos nós conhecemos as tendências políticas do Sr. Delfim Netto, não há por que desconfiar do caminho violento que nos aguarda pela frente.
Mas, não vamos ficar inertes. Mais uma vez, Sr. Presidente, devo dizer à
Nação, devo dizer ao Senado, que a tentativa de um golpe, que nos coloque
em sitllação política pior do que a que jã temos hoje, vai determinar uma
guerra civil neste País. Ninguém tenha dúvida disto. O problema da Bahia
não foi simplesmente um aumento de taxas ou de tarifas nos transportes. Isso
foi apellas a gota d'água. O que se sente, o que eu sinto, o que eu percebo, por
todo o País, é a incapacidade total do brasileiro de continuar a viver, a perspectiva de vida! Sabe que, no dia seguinte, o trabalhador rural ou o trabalhador da indústria não sabe se terá emprego. E a classe média, como um todo,
não tem como mais pagar os seus compromissos corriqueiros: a prestação de
um automóvel, a prestação de uma geladeira, ou coisa semelhante, o menino
no colégio ... A perspectiva é perder tudo. E a classe produtora, que estã sendo
reduzida, apenas, aos grandes produtores, porque o pequeno e o médio estão
sumindo e os grandes assombrados.
Será que isto é, realmente, uma política sensata? Serã que não estã faltando alguma coisa'? Creio que sim, Sr. Presidente. Senso político. Não hã
senso político! Não se trata de mais autoridade ou menos autoridade, ê um
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problema de senso poHtico, de equílibrio político, de visão política, de interpretação política, de decisão política. Infelizmente, nós não temos! Posso até
admitir que todos esses homens que estão à frente do Governo brasileiro são
inteligentes, dispõem de muita força, de muito canhão, de muito sabre, de
muitos títulos, posso achar que o Sr. Delfim Netto é um homem que deva ter
um currículo admirável, de uma tonelada de páginas mas, infelizmente, nem
o Sr. Dclim Netto, nem as autoridades de Segurança, estão à altura de interpretar o momento brasileiro. E o momento brasileiro está escapando de nossas mãos, escapando por todos os lados.
Este Senado é testemunha do grande vazio nacional; a Câmara é testemunha do grande vazio nacional. O desânimo entre os produtores, entre os
assalariados, classe média, classe rural, tudo, um desânimo total.
Uma profunda tristeza cobre este País. E. ainda, se diz que isto é uma
atitude pessimista para poder colocar mal o Governo. E quando alguém geme
alto, como gemeu o baiano agora, ele é baderneiro. Como o Sr, Mário An-

classe assalariada, cada vez mais proletarizada, a ponto de constituir, hoje, o
grande contingente dos integrandes da .. pobreza envergonhada", de que nos
falava José Américo de Almeida, sobre a população, repito, tem sistematicamente recaído a maior parte dos encargos dos quais vem o Governo transferindo a responsabilidade dos desacertos de sua política econômica e social.
A crise da Previdência Social, melhor dito, a crise da imprevidência social que enfrenta a Nação, é bem um sugestivo exemplo dessa polítíca posta
em prática nos últimos anos.
A situação em que se encontra a Previdência Social brasileira, senhor
Presidente e Senhore~ Senadores, já não afeta apenas os que dela dependem
para os serviços de seguridade social; vai ela agora ao ponto de os governos
estaduais se clirigirem ao Chefe do governo para reclamarem o pagamento do
que lhes é devido e que foi retido pelo lAPAS, o mesmo fazendo os dirigentes
da indústria, que reclamam a parte do SESI e do SENA!, que a administração financeira da Previdência vem, ínjustificadamente, retendo.

dreazza achou que o sertanejo, por ter invadido uma casa para tirar um pe-

Já não se trata apenas de se condenar a não prestação de serviços, pela

daço de carne ou de pão, era um subversivo.
É verdade, Sr. Presidente, Carajãs é o maior núcleo de riqueza mineral
da história. Mas também é verdade que todos os acordos estão sendo feitos à
revelia desta Casa e com campanhías estrangeiras; ninguém sabe o que se pas-

Previdência, a quem lhe paga com os maiores sacrifícios; trata-se já agora, Sr,
Presidente e Srs. Senadores, da cobrança do dinheiro do salãrio-educação e
_das contribuições devidas ás entidades da indústria e que a Previdência as embolsou. Isto, antigamente, tinha um nome bem claro no elenco dos delitos:

sa no fundo. Então, não vai produzir riqueza para osilras· s. O que se
gasta, lá, nas usinas atômicas, não é um dinheiro que est
ara os brasi-

apropriação indébita. Hoje, não sabemos que nome lhe dão os órgãos da Previdência.

leiros, é uma duplicação da despesa de Itaipu, não é d'
que está indo
para a coletividade brasileira. Está indo para o desmando, para a malversação, para o abuso. E, diante de todos esses abusos, vai o Senhor Presidente
da República à televisão e comunica à Nação brasileira, seril maiores expliw
cações, que temos que passar mais três anos nessa situação.
Muito bem! Dezessete com três são vinte. Ao cabo dos vinte, vamos pew
di r mais vinte. Mas, não haverá necessidade de pedir porquejã teremos entrado numa faixa de desagregação social e pessoal profunda, dentro deste Pais.
E, por outro lado, também as nossas riquezas todas entregues às multinacionais.
É este o caminho, Sr. Presidente? besta política? Não. Não será por aí. E
eu, pessoalmente, não irei por aí. Farei tudo para ir por outro caminho! Fora
da legitimidade do poder, fora do apelo ao povo para que ele participe e nos
ajude, fora de um grande reconhecimento sobre os nossos erros, não hã possiw
bilidade de salvação para este País. Ou paramos para reconhecer o errado e
dar o direito a quem o tem, ou o caminho continua cada vez mais desvairado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos hoje uma massa de trabalhadores
que chega à orla dos 46 milhões. Todos eles estavam representados na I Conferência das Classes Tr.a_balhadoras Brasileiras. Tanto quanto possível, eu
ouvi os líderes de todas as categorias. E é estranho que ninguém, jamais, está
reclamando do Governo, o Governo como que deixou de existir. A autoridade, chamada autoridade constituída, passou a ser uma abstração, e o que o
homem quer é um roteiro político para sobreviver. E se nós não conseguirmos oferecer os meios para que essa grande massa de trabalhadores possa
produzir, mesmo sofrendo, com uma perspectiva de melhora, amanhã, ou
nós conseguimos isto ou não serã uma revolução ideológica, mas será uma revolução do estômago que aniqui1ará com todos nós.
Feito este registro aqui, no Senado, concluo, Sr. Presidente, com o caso
da Bahia, afirmando que ali está apenas uma amostra das coisas, ou melhor,
o restrato da tensão nacional. O País inteiro está assim. E daqui, ainda, faço
um apelo ao Prefeito de Salvador, com quem deverã estar o movimento contra a carestia, na próxima quarta-feira, que ouça os líderes deste movimento,
a fim de, pelo menos, com um diãlogo, com uma conversa, se evitar o recrudescimento do quebra-quebra, porque uma coisa está decidida neste País: o
povo não vai se deixar morrer sem uma reação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')

Por que se recusa o lAPAS a pagar às Secretarias de Educação dos Estados, os 17 bilhões de cruzeiros arrecadados das empresas?
Por que se nega à pagar às entidades industriais os 1,9 bilhão de cruzeiros que lhes são devidos?

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre
SL Ex• está presente.
Concedo a palavra ao nobre

Senador Agenor Maria. (Pausa.)
Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
Senador Adalberto Sena.

O SR. ADALBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-
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sidente e Srs. Senadores:
De uns tempos para cá, o povo brasileiro vem sendo submetido às mais
duras provas em decorrência do crescente agravamento da situação econômica do País. Sobre a população, notadamente sobre os diversos segmentos da

A transferência desse dinheiro para outros fins, como confessa o próprio
Ministro da Previdência, não tem qualquer justificativa.
Que direito tem a Previdência de exigir, agora, novos ônus dos contribuintes para pagar verbas por elas desviadas para a construção de Itaipu,

para pagar empréstimos da NUCLEBRÃS, da SIDERBRÃS, da Companhia
Vale do Rio Doce e do Instituto de Resseguros do Brasil? Tais medidas, na
pior das hipóteses, atentam contra as boas normas da administração pública.
As revelações feitas hã dias pelo próprio titular do Ministério -da Previdência, em entrevista à TV Gaúcha, em Porto Alegre, e que, no fundo, constiw
tuem um dos mais contundentes libelos contra o lançamento dos recursos da
Previdência Social para a construção de "obras suntuosas e fantásticas",
como ele mesmo as denomina, para obras de infra-estrutura de base para o
setor imobiliário, aquelas revelações, repetimos, só servem para confirmar
esta outra afirmação do mesmo Ministro, segundo a qual, u A Previdência Social é uma ilha cercada de corrupção por todos os lados".

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando um órgão público recebe e não
paga o que deve, que direito tem de reclamar dos particulares que cumpram
com rigor a lei?
O que estã em jogo neste triste episódio da apropriação indébita, pela
Previdência, do dinheiro arrecadado, não é apenas a situação delicada em que

o lAPAS coloca os governos dos Estados, o SESI e o SENA I. Sobretudo no
caso do salário-educação, o que está em jogo é a capacidade ou não do Poder
Executivo de fazer que se cumpram as determinações legais, ele que timbra
em ser tão legalista quando se trata de cumprir preceitos ligados à segurança e
a outros pontos de seu especial interesse político.
O que é_ certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que há necessidade imperiosa e urgente de o governo adotar medidas eficazes destinadas a modificar
toda a estrutura da Previdência Social brasileira. E nossos votos é no sentido
de que não sejam atendidas apenas as soluções preconizadas pelos tecnocratas, para os quais o mais importante é aumentar as taxas de contribuição e reduzir o valor dos benefícios. Não são esses aumentos que lograrão resolver o
problema do déficit da Previdência Social. Não é a elevação de alíquotas dos
contribuintes que conseguirã reduzir o pagamento dos 100 milhões de cruzeiros de juros que a Previdência vem pagando por dia aos bancos, em decorrência do déficit de 80 bilhões que contraiu com a rede bancária.
Enquanto isto, a Nação asssiste estarrecida ao fato de, desde janeiro deste ano, não ter a Previdência repassado o auxílio-educação às Secretarias de
Educaç_ão dos Estados em virtude de seu défict acumulado.
Enquanto isto, no INAMPS, os médicos não cessam de denunciar as
más condições de trabalho e de atendimento à população nos hospitais da
rede previdenciaria.
Os problemas comuns à quase totalidade dos hospitais quanto às precárias condições de higiene, de pessoal e de conforto para os pacientes, têm
crescido e se agravado dia a dia.
Os problemas específicos, por sua vez, não têm diminuído. Faltam funcionários especializados, pessoal paramédico, material cirúrgico, aparelhos e
equipamentos para os laboratórios, remédios, chapas de raios X. etc. Nos
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CTI e nos serviços de emergêncías; àS médicos não cessam de reclamar maior
e melhor assistência.
No con}unto hospitalar da Previdência apontam, ainda, os médicos graves problemas ligados à falta de entrosamento entre os diversos serviços dos
hospitais, o esvaziamento do atendimento laboratorial, bem como irregularidades nas internações e nas enfermarias.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a forma como foi apresentada a situação
do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social de total desequilíbrio
em suas contas surpreendeu a todos nós, porque nos deixou a impressão de
que tudo surgiu de repente, como por um processo de geração equívoca, já
que até agora não foram apresentadas satisfatoriamente explicações sobre as
verdadeiras causas da eclosão e evolução daquele desequilíbrio, nem se foram
tomadas até hoje quaisquer medidas viSando a debelá~lo.
Tudo se apresenta ainda mais surpreendente, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, quanto se sabe que, por disposição con•titucional, nenhuma prestação
de serviço de caráter assistencial ou de beneficio compreendido na Previdên~
cia Social pode ser criada, majorada ou estendida, ·~sem a correspondente
fonte de custeio total". ConseqUentemente, em face deste preceito constitucional, não poderia jamais o atual déficit da Previdência ter sido provocado
por ampliação dos serviços preStados.
Ressalte~se, ainda, que o sistema previdenciâ.rio vinha apresentando su~
perávits no período de 1971 a 1978, exceção de 1976, e que o próprio relatório
da DATAPREV sobre o Modelo Previdenciário já alertava ao Governo, em
1978, sobre .. a validez da aprovação periódica dos planos de custeio e a neces~
sida de de vigilância permanente sobre as despesas", tendo acrescentado que,
se assim agisse, .. não haveria perigo de a Previdência Social comprometer a
política governamental, apresentando de surpresa qualquer déficit".
Contribuiu, ainda,Ji;ara aumentar nossa estupefação diante da magnitu~
de do déficit da Previdência o fato de, em 26 de fevereiro do corrente ano, ha~
ver o Presidente da República baixado o controvertido Decreto-lei n'i' 1.&61,
elevando o limite das contribuições recolhidas em favor do SESI/SESC e SENAI/SENAC, cuja diferença passou a constituir receita do fundo de Previdência e Assistência Social.
Na própria exposição de motivos no citado Decreto-lei, o Chefe do Go~
verno declarava que .. embora não tenha o efeito de resolver, em definitivo, as
situações de aperto financeiro do complexo previdenciárío assistencial, a modificação aprovada constitui; no momento, a alternativa possível a uma ma~
joração indiscriminada das aliquotas das contribuições previdenciárias".
É atravt:s de expedientes desta natureza, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que se procura resolver problemas como o do nosso sistema previdenciârio,
valendo-se de processos empíricos e simplistas, mediante decretações de ma~
joração de encargos, dos contribuintes, sem que se possa saber atê que ponto
nem quando a solução serã definitiva ou apenas protelatória.
Outro ponto que está rec1amando um esclarecimento cabal por parte do
Governo, a fim de se poder avaliar com exatidão toda extensão e gravidade
da crise na Previdência Social, é o d6stino que foi dado aos recursos resuhan~
tes dos anos superavitãrios de 1971 a 1978, tão exaltados pelas autoridades
governamentais, e cujo montante acumulado, corrigido e capitalizado pode~
ria representar, por certo, valor bastante significativo na atual crise.

São esses, Sr. Presidente e Srs~ Senadores, alguns pontos que necessitam
ser devidamente elucidados antes de qualquer decisão tendente a impor novos
ónus às classes empresarial e trabalhadora do País.
Por outro lado, como muito bem salientou o Diretor do Instituto de
Economia Gastão Vidigal, o Professor Amaral Domingos Solimeo, "precisa~
riam, também, ser esclarecidas as medidas que se cogita adotar visando au~
mentar a eficiência na utilização dos recursos arrecadados".
Não basta, de fato, Sr. -Presidente e Srs, Senadores, exigir novos sacrifícios do povo sob a alegação de que ele é o destinatário e o beneficiário do sis·
tema assistencial.
Todos esses esclarecimentos se fazem necessários porque, como sabe~
mos, o gigantismo de que sofre o _Sistema Nacional de Previdência e Assistên~
cia Social parece que inviabilizou, na prática, qUalquer forma eficiente de administração de suas despesas, notadamente no tocante 'à assistência médico~
hospitalar.
Os números referentes ao ano de 1977, por exemplo, são no particu~ar,
bem elucidativos quando revelam que o SINPAS foi responsável por 240 milhões de atendimentos ambulatoriais, por 122 milhões de consultas médicas e
por 7 milhões de internações.
Cabe lembrar, por fim, que o déficit do SINPAS corresponde a cerca de
3,5% do oraçmento das empresas estatais (e~clusive a Previdência) e que a
própria desacelaração da economia permite que se desacelere, também, ou se
adie alguns projetas antes considerados prioritários.
c
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Importa que o governo reduza sua atuaçào ufanista e até por vezes megalómana. na esfera empresarial e atualmente no social.
O que não se compreende nem se admite é que as empresas e os trabalha~
dores, diante de um fato consumado, sejam intimados, como usuários do sis~
tema a cobrir o rombo que eles não abriram. Não lhes cabe qualquer culpa se
o Governo não tem como nem de onde criar recursos. O regime de contri~
buições é tripartite e não consta que o Governo queira transformá-lo em bi~
partite, para eximir a União de seus encargos para com a Previdência Social.
Se é verdade que o Governo não cria recursos, também é verdade que
ele, quando quer, tem retirado parcelas vultosas do setor privado (menos às
custas de medidas inflacionárias) e que uma grande parte desses recursos tem
sido aplicada para ampliar a atuação empresarial do Estado em detrimento
de sua atuação na área social.

•

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Nação espera que a reformulação do
sistema previdenciário brasileiro chegue sem tardança. Mas espera, também,
que as soluções nela contidas sejam submetidas a um debate amplo entre todos os seguimentos da sociedade brasileira. E espera, ainda, que, se for inevitável o aumento das alíquotas dos recolhimentos, que, pelo menos, seja ele
acompanhado de uma r:eformulação estrutural do complexo previdenciário
assistencial brasileiro, viciado em suas raízes, de molde a impedir que, dentro
de um futuro próximo, novamente esteja o povo sendo chamado a salvar a
Previdência de uma nova crise.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON- (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não é do meu feitio, nem do meu comportamento nesta Casa, fazer necrológios. Mas há momentos em que por dever de consciência e pelos laços
que me unem, por razões políticas, doutrinárias e pessoais, ao ex~Deputado
Osmar Grafulha, falecido recentemente no meu Rio Grande do Sul, não pos~
so furtar~me.
Foram setenta anos de vida. Foram anos de dedicação, amor à causa
pública e ao trabalhismo.
O Rio Grande do Sul e o Brasil muito ficam a dever a esse homem públi~
co de caráter reta, consciente e coerente nos seus atas e nas suas ações.
Lembro-me, com satisfação e com orgulho, de Osmar Grafulha no então
Partido Trabalhista Brasileiro de Getúlio Vargas. Recordo~me do brilhante
economista, fiel ao Direito do Trabalho e discípulo de Alberto Pasqualini.
Deputado estadual, honrou a Assembléia Legislativa e as Secretarias de
Energia e de Economia, dando mostras da sua capacidade, do seu amor ao
Rio Grande e do seu prodigioso talento.
Não fez da vida pública um emprego e sim uma profissão de fé, na defesa
dos interesses maiores da comunidade e do Estado.
Transformou a Casa de Bento Gonçalves em museu e símbolo de Pirati~
ni, onde a história marca o nascimento do ideal republicano no Brasil.
A Câmara dos Deputados agasalha nos seus arquivos históricos a passagem de Osmar Grafulha, marcada pelo seu íntegro caráter, guardando ainda
o seu plenário o eco através do tempo de suas fulgurantes, inteligentes e substanciosas intervenções ou quando de suas arrebatadoras orações.
O destino foi encontrá-lo lavrando o seu .. Rincão do Sol": aquela mes~
ma terra sulina que abriga milhares de trabalhadores pelos quais Grafulha lu~
tou e amparou.
Sua bondade não era piegaS. Ela se traduzia em atos e ações imediatas de
acordo com as _situações, repelindo de pronto as injustiças.
Em 1964, foi um dos baluartes da resistência democrática na defesa do _
governo ·constitucionalmente eleito pelo povo.
Falo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em meu nome pessoal e em nome
de todos os filiados e simpatizantes do PMDB do Rio Grande do Sul, que tenho a honra de dirigir.
Tenho certeza, falo também, pelos seus amigos, pelos seus eleitores, pe~
los homens do campo, do mais jovem ao mais idoso, pelos esquecidos do po~
der público, pelos seus colegas ontem cassados e hoje reconhecidamente gratos ao apoio moral e material de Grafulha.
Parte um jovem democrata, sempre com idéias novas e progressistas. Sua
idade cronológica era apenas figurativa.
Recebam seus familiares a expressão maior de todos nós, de reconhecimento, de admiração e de saudade.
Há homens que fazem história.
Hâ homens que apenas passam na história.
Há homens que marcam a história.
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Grafulha marcou a história do Rio Grande do Sul e_ a memória daqueles
que tiveram o privilégio e a honra de desfrutar da sua amizade e convivência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por diversas vezes tenho assumido a tribuna desta Casa para protestar
contra a forma pela qual yem sendo empreendida a propalada redemocratização do País. Tenho reiteradamente expressado ponto de vista segundo o
qual o poder político deveria passar a ser exercido dentro dos estritos limites
da legalidade jurídica se é que se deseja realmente dar um passo no sentido da
normalização da vida política da Nação.
Vivemos durante longos anos ao_ sabor dos caprichos do poder arbitrário. O povo deixou de ser consultado regularmente, as instituições foram
atrofiadas nas suas compet~ncias básicas, enfeixando o Poder Executivo em
suas mãos a quase totalidade das atribuições de Estado, o princípio da representatividade esvaziou-se quase que por completo, posto que os titulares de
funções governamentais deixar-am de ter qualquer ligaçào efetiva com o conjunto da popu~ação.
Tal estado de coisas não poderia permanecer incólume indefinidamente e
as forças situacionistas, sob a pressão das reivindicações emanadas dos segmentos progressistas da sociedade, acabaram por ceder aos reclamos da civilização liberalizando o regime. Pelo menos no plano formal, reconheceu-se _
que ao povo deveria ser restituído o qUe jamais se lhe poderia haver tolhido: a
liberdade de reger seu destino.
Aqueles que sempre pugnaram pelo autêntico restabelecimento das fran~
quias democráticas têm o dever de alertar para o perigo que representam as
forças que apenas pretendem assumir uma postura Iiberalizante sem realmente estarem convictas ou desejarem tal objetivo. Vivemos hoje, de certa forma,
um período paradoxal e cheio de contradições na vida política do Pafs. Os setores representativos das forças governamentais asseguram desejar uma normalização da vida constitucional da Nação, mas em contrapartida continuam
a adotar medidas e atitudes que revelam, senão sua verdadeira fndole, pelo
menos o hábito do arbítrio consagrado ao longo dos anos.
A Lei Fundamental do País atribuiu ao Poder Legislativo a dupla função
de elaborar normas jurídicas e de fiscalizar os atas executiVos. São estas duas
funções tradicionalmente reconhecíàã.s ao Parlamento e que nem mesmo as
inúmeras alterações introduzidas na ordemjuddico-constitucional através de
atas de exceção conseguiram cercear por completo.
Conquanto inadmissivelmente limitado, tanto na sua capacidade de iniciativa como na sua liberdade de deliberação, por preceitps que poderíamos
qualificar de, no mínimo, esdrúxulos, exerce o Congresso Nacional funções
de magna importância no cenário político, notadamente porque é o único órgão dotado de autêntica representatividade popular. Neste contexto, não nos
parece lícito pretender interpretar os dispositivos legais que asseguram prerrogativas a este Poder de forma restritiva. Não obstante, é precisamente isto
que detenninados setores desejam, como passaremos a demo~strar a seguir.
O requerimento de informação constitui um importante instrumento de
atuação parlamentar não só por permitir a manutenção de uma constante vigilância sobre os atas executivos mas também como meio de esclarecer sobre
a evolução dos negócios.Públicos de um modo geral. A Carta Constit~cional
vigente limita de forma abusiva e injustificada a utilização de tal mecanismo
ao permitir sua apresentação apenas em determinadas hipóteses, dentre as
quais quando versar ..sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite" (art. 30, letra d).
De nossa parte, temos procurado usar dos escassos meios institucionais
de que dispomos para o efetivo exercício das atribuições acometidas aos congressistas. Assim é que toda vez que determinada proposição se nos assevera
merecedora de mais amplos esclarecimentos, quer quanto às circunstâncias
que estariam ajustificá~la, quer quanto aos aspectos factuais do assunto, temos recorrido do pedido de informação como meio ~e obter dados idôneos
tidos como necessários para formular um juízo abalizado a respeito. Este tipo
de iniciativa tem particular cabimento quando se trata de projeto egresso do
Poder Executivo e enviado para apreciação nos exíguos prazos previstos no
art. 5 I da Carta Magna. Nestes casos, o procedimento legislativo é atrofiado
dada a premência de tempo; o exame da matéria versada na proposta nem
sempre pode receber o acurado exame dos órgãos técnicos competenteS; o legislador, na grande maioria das vezes, é levado a formar sua opinião de forma
açodada visto que não há oportunidade para o estabelecimento de um amplo
debate capaz de elucidar o tema.
~com surpresa e perplexidade que recebemos recentemente duas respostas a pedidos de informação de nossa autoria, nos quais o responsável pela

Chefia do Gabinete CiviJ afirma ser desnecessário atender à diligência quando a matéria legislativa a que se refere jâ tenha sido aprovada.
A posição assumida pelo Governo em relação ao assunto estâ a merecer
reparos não só no plano político mas tambêm no plano jurídico. Em primeir?
lugar, no que tange a inteligência do preceituado no art.}l, le~ra d: da C:o~st~
tuição, há que se considerar que o instrumento de atuaçao leglSlatlva ah diSCIplinado consagra de forma inequívoca, o direito que todo titular de mandat~
eletivo tem de informar-se amplamente sobre os assuntos de Estado. E preCIsamente dentro deste espírito e atendendo à finalidade visada que se deve in~
terpretar o preceito. Se é que hoje· não mais se admite a pura hermenêutica
gramatical dos textos legais, com muito maior razão haverá de se rejeitar tal
tipo de exegese em se tratando de preceito constitucional. E que neste último
caso as normas encerram princípios de vasta abrangência, tendo por conseguinte uma Significação e um sentido bem mais amplo do que em se tratando
de legislação ordinária .
Especificamente, no ·que diz respeito ao requerimento de informação, há
que se reconhecê-lo como um meio essencial posto à disposição do parlamentar para obter dados e elementos julgados necessários ao bom desempenho da
atividade. Como se haveria de poder legislar sem ter o pleno conhecimento
dos diversos aspectos da questão? O Executivo dispõe de uma fabulosa má~
quina adminístrativa que deve ser colocada a serviço do Estado como um
todo e não apenas de um dos Poderes instituídos.
Entender-se que os esclarecimentos solicitados na forma do que faculta a
Lei Maior só têm pertinência enquanto a proposição estiver tramítando, resulta numa interpretação que amesquinha a função legislativa. Ainda que
aprovada por decurso de prazo a matéria submetida à apreciação do Congresso, as informações regularmente pedidas não perdem sentido nem oportunidade. Há que se admitir até mesmo a hipótese de vir o Parlamento a rever
sua Posição face ao conhecimento que venha a tomar dos novos dados. Ademais, o texto constitucional não se limita a permitir o uso da faculdade apenas quando houver proposição em curso. E. igualmente cabível a iniciativa
quando versar "sobre fato sujeito à fiscalização do Congresso Nacional".
A interpretação restritiva que determinados selares pretendem dar ao
instituto em questão revela o preconceito que se formou ao longo dos anos de
autoritarismo contra a livre atuação parlamentar. Esta Casa representa no
quadro institucional vigente o_ grande foro onde são debatidos os temas de interesse da Nação. Como conseqüência lógica de sua própria natureza, decorre a imperiosa necessidade de serem os respectivos integrantes amplamente
informados sobre tudo aquilo que possa afetar os destinos da comunidade,
mormente quando o órgão se encontra prestes a adotar uma deliberação específica. Se algUm motivo -imponderável está a impedir o pronto atendimento
do requerido, deveríamos ter a tramitação da matéria como automaticamente
suspensa até completo atendimento da diligência. Qualquer outra conotação
que se Queira emprestar ao tema resulta não só em frustrar a verdadeira índole do instituto, mas sobretudo em negar-se ao Parlamento meios para cumprir
sua missão constitucional.
No que diz respeito ao aspecto propriamente polftico da questão, cumpre ponderar que as autoridades executivas, face à impossibilidade material
de fornecerem os dados e elementos essenciais envolvendo determinada proposição, deveriam tomar a iniciativa de retirá-la de tramitação, pois, na melhor das hipóteses, a omissãO revda que a matéria não foi devidamente estudada. Insistir na aprovação da proposta, ainda que por decurso de prazo,
quando se tem conhecimento de dúvidas e interrogações não devidamente esclarecidas, é atitude leviana e irresponsável. São comportamentos de tal or~
dem que inflacionam o ordenamento jurfdico com um sem número de normas
que se superpõem gerando uma instabilidade de todo indesejável. A função
legislativa estâ a merecer um tratamento mais ponderado e precavido se é que
desejamos construir uma ordem legal justa e estável.
Registro aqui o meu protesto contra o posicionamento adotado pelo
Executivo -em assunto de tal importância e espero que a advertência seja capaz de induzir um ~omportamento mais condizente com_ o espírito democrâtico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hâ mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 186, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 1.301 •
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar
em CrS 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e
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quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.302 e 1.303, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281; de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela consti.tucionalidadc e juridicidade; c
-de Municípios, favorável.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 187, de 1980 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 1.304,
de 1980), que autoriza a Prefeiturà Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar
em crS-5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
- de C onstiluição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução nv 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer J\912, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
CrS 6~017 .802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; c
-de Municípios, favorável.

3

10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 188, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.307,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevarem cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e
um cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 202, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfill.347,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG)
a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.348 de 1980, e 1.349, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
-

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 203, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 1.350,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (virlte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento
e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

1t
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•

11
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12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o GOVerno do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos c sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
13

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 206, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.359,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, 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• 36, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia como conclusão de seu Parecer n9 273,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a
elevar em Cr$ I 64.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 274 e 275, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Consíituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

•

14
Votação, em turno único, do Requerimento n• 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josuê Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964;
16
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 168, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 171, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representantes dos empregados e
empresârios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
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17
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 dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeiro turno- (apieciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
19
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado fi'? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 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.
21
Discussão, em turno único, do Pi:-OjCto de Resolução nll 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente).
22
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?
608, de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o
Governo do Estado do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos e
trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

23
Discussão, em turno únko, do Projeto de Resolução nll 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?
619; de 1981), que autoriza a Prefeitura Minicipal de Guaxupé (MG) a elevar
em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 620 c 621, de 1981, das Comissões:
- Constituiççao e Justiça, pela coiistituciónalidade de juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Muntcipios, favorável.

•
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?
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625, de 1981), que aut.oriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar
em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), a montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob ni'S 626 a 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição de Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
25

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 628,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentós e oitenta c nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES,. sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido co Senador Hugo Ramos; e
-

de Municípios, favorãvet

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE /9-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt LINS (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ninguém desconhece os problemas atuais da economia brasileira. Eles se
relacionam com a inflação, com o balanço de pagamentos, com a redução das
importações, com a necessidade de ampliar as exportações ou com a elevação
do custo do dinheiro. Decorrem daí Sr. Presidente, os problemas do desemprego. As taxas de crescimento do emprego não se têm mantido nos níveis do
ano passado, decorrência, evidentemente, das medidas contra a inflação, que
redundam, principalmente, na queda da liquidez na ârea dos negócios. O País
vem crescendo por impulso. A economia nacional tem larga margem para
crescer. Parece ser mesmo em função dessa vocação de crescimento acelerado
que nós não podemos livrar dos surtos inflacionários que nos assolam tão repetidamente.
Não hã, Sr. Presidente, um remédio que, ao mesmo tempo nos ajude a
combater a inflação, melhorar o balanço de pagamentos e cuidar do desemprego e de todos os males sociais que nos afligem. Se esse remédio existisse,
seria o ideal. Infelizmente, essa panacéia ainda não é conhecida em nenhuma
parte do Mundo.
Todos os setores da economia brasileira que estão sujeitos às restrições
da polícia de combate à inflação. Continuam prioritârios os programas energéticos, os programas de exportação e a agricultura.
Os jornais- têm comentado aS medidas mais recentes adotadas pelo Governo no campo do crédito rural.
H" ouve mesmo quem sugerisse, quanto a elas, supostos problemas de entCndimento entre os Ministros da ârea económica. Não hâ fundamento nisso.
Eu diria que uma exagerada conformidade dos Ministros setoriais, com as decisões do Ministério do Planejamento, seria uma demonstração de indiferença da falta de espírito de defesa dos interesses de sua área. O papel do Ministro do Planejamento, ao contrário, é conciliar esses interesses com a disponibilidade de recursos e com os grandes objetivos nacionais, no momento,
voltados para o controle da inflação. As últimas medidas adotadas no campo
do crédito rural se prendem à regulamentação da REsolução n• 698, de 17 do
junh9 deste ano. O objetivo dessa resolução é exatamente, ampliar a disponiM
bilidade de recursos para a agricultura. O orçamento do Banco do Brasil previu, para este ano, a aplicação de 465 bilhões de cruzeiros no custeio, agríco·
la, recursos que se tornam cada vez mais escassos, gerando problemas para a
ampliação da safra.
O Governo lançou mão, a meu ver, de um expediente de rara oportunidade. Como sabemos, os bancos privados, até hoje, têm cooperado, relativamente pouco com o crédito rural. :B sabido que, visando o controle dos meios
de pagamento, tais bancos são obrigados a fazer junto ao Banco Central o recolhimento compulsório de parte dos depósitos à vista por eles recolhidos. O
que fez o Governo? Aumentou a taxa de recolhimento compulsório, de 15%
para 25%, obrigando ao mesmo tempo, os bancos privados a aplicar esses recursos adicionais na agricultura, às mesmas taxas cobradas pelo Banco do
Brasil. Esse, aumento da margem de aplicação de 15 para 25%- como disse
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-sobre os depósitos à vista, representa mais cerca de 170 bilhões de cruzei~
1
ros, adicionais ao orçamento do Banco do Brasil, para aplicação na agropecuâria.
A disponibilidade total passará desse modo, 465 bilhões, mais de 600 bilhões de cruzeiros.
A medida do Governo visou,fundamentalmente, manter o princípio da
prioridade, sohretudo para o custeio, no qual os bancos privados se obrigam
a aplicar, no mínimo, 70% desse adicional. Os 30% restantes poderão ser aplicados em investimentos. O acréscimo de {5% para 25% não foi, porém, imposto de uma só vez.

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ UNS - Com prazer.
O Sr. Agenor MC!ria- -Senador José Lins, o Banco do Brasil, na minha
ãrea, no Nordeste, estã emprestando até 400 MVRs- Maior Valor de Referência- a juros altamente subsidiados. Acontece que, acima des.se valor, o
juro chega a 60% ou- para aquisição de matrizes ou para aquisição de maqui~
náría. Não temos, realmente, condições de, pagando ~ses juros, manter a
maquinária ociosa, muitas vezes, um ou dOis. anos, como também_não temos
condições de trabalhar sem a mãquina. Não se terri como adquirir matriz a _juros de. 60%. Para que V. Ex• tenha idéia o preço do gado não subiu do ano
passado para cá. Estamos vendendo o gado, neste ano, mais barato e pagando juro 400% mais caro. V. Ex• conhece o Nordeste e sabe qu_e ali a agricultura está associada à peCuária, para poderem realmente as duas ter condições de
manter o trabalho e a produção. Não podemos dissociar a pecuária da agri~
cultura, nem a agricultura da pecuária. Acontece que, tanto para investimentos como para compra de matrizes ou maquinária, obdecendo ao critério dos
400 MVRs- Maior Valor de Referência, o Governo empresta a 20% ao ano,
juros realmente ótimos. Acontece que tudo Subiu demais. Os 400 mil cruzeiros subsidiados não atendem mais a quase nada. Isso para o mêdio lavorista,
porque para o grande, nem se fala. Hoje um tratar, de médio porte custa em
torno de cinco a seis milhões de cruzeiros. O qUe -é que uma pessoa faz com
400 mil cruzeiros, se a mãquina cuSta de cinco a sei~ milhões de cruzeiros?
Este é um aspecto contundente. A pelaria para V. Ex•, como V ice~ Líder do
Governo, homem do N ardeste, que não podemos continuar sendo economicamente ricos e financeiramente pedindo esmolas, porque esta ê a grande realidade para quem possui terra no Nordeste. Um cidadão que possui uma gle~
ba, que vale de cinco a seis milhões de cruzeiros, economicamente é um ho~
mero estável, mas financeiramente está às portas dos bancos, sem poder tomar o dinheiro emprestado, porque, a esse juro, ê impraticável o trabalho da
agricultura ou da pecuária. Muito obrigado a v. Ex•

O SR. JOSÉ UNS- Senador Agenor Maria, V. Ex• tem razão quando
ao baixo custo dos empréstimos do Governo para o custeio agro pecuáriO. OS
juros, no Nordeste, hoje, estã-o em 35%: como -s~bemos. Entretanto, para in~
vestimentos, os menores juros chegam a ser 60 a 70%. O que não podemos ne~
gar, nobre Senador,é que, meSmo esses juros, correspondem a recursos altamente subsidiados. Aliãs, o Governo, P:-feCiSa enxugar os meios de pagamento. Como forma de combater a iriflação, o GoVerno tomou a deciSão deliberada de reservar recursos para o custeio, atividade que gera, a curto prazo,
seus resultados. Os investimentos, devido ao prazo maior de maturação, são
momentaneamente inflacionários. Nessa fase de combate à inflação, o Governo não facilita Os iilvestimentos. Mesmo assim", a agricultura tem sido pri-vilegiada. Esses juros, de 60 a 70% são na· verdade um sub~ídio. Isso é a pura
verdade.
O Sr. Evelásio Vieira - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSE UNS - Com o mafor ~prazer ouço V. Ex•
O Sr. Evelásio Vieira- as explicações, as informações do Governo, atra:s dos seus representantes nesta Casa, São tão parcas que cumprimento V.
.x~ em nos transmitir essas informações.- O crédito subsidiado para a agricultUra tem a sua validade, mas é muito reduzida. Muito mais importante pa_ra a
agropucuãriabrasileira é o estabelecimento de um preço~mínimo remunerador. Ai teremos a motivação_ para o dC:Senvolvimento da agropecuária brasi~
leirã--:-~Oufro fator fundamental é a criação de um sistema de comercialização
adequado. Há outras medidas. Duas medidas prioritârias para que a agricul~
tura passe a ser realmente uma prioridae no Brasil são: preços-mínimos compensadores e sistema de comercialização adequado. Enquanto tivermos um
sistema de comercialização deficiente, profundamente deficiente, os agricul~
tores não vão a[cançar preços compensadores e os consumidores estarão sempre a pagar altos preços, porque o ' Calcanhar de A_quiles" reside exatamente
na comercialização.
4

O SR. JOSf: UNS -Agradeço o aparte a V. Ex• Pela seriedadecom que
V. Ex~ sempre trata os problemas, o assunto só pode ser tomado em termos
de diálogo, em termos de análise do que realmente se passa.
Concordo, Senador Evelásio Vieira, em que estamos longe de dispor de
um sistema de preços e de seguro agrícola, de uma boa estruturação de estocagem, de um bom sistema de comercialização e um adequado de pesquisa
agropecuária. Podemos dizer que as necessidades do País nesses campos estão
longe de ser atendidas: Isso todos _sabemos. Entretanto, nobre Senad~r, é inegável que os esforços que vem sendo feito nos últimos anos são notáveis. A
empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, hoje, tem mais de 500 têcnicos
especializados trabalhando na Amazônia, no Nordeste, no cerrado como no
sul do País. Quando a_ preços, temos evoluído bastante. O sistema de classificação dos produtos tem melhorado. O número dos produtos incluídos na
ãrea do preço-mínimo- tem ã.Umen.tãdo. Tais preços são hoje calculados com
base no custo real d.e produção, levando, inclusive, em conta, um fator relacionado com a inflação. Finalmente, o seu reajustamento vem sendo sistematica:ffiente feito, de modo, a atender às dificuldades dos produtores.
Basta tomar a lista dos preços-mínimos atuais, para verificar que nenhum deles sofreu, do ano passado para este ano, menos de 100% de aumento.
O Sr. Evelásio Vieifa - Pei'mite V. Ex• um aparte?

•

•

O SR. JOSÉ UNS - Isso não significa que não haja problemas.
Esses preços são fixados para grandes regiões do País. Dentro de cada re~
gião podem surgir desajustamentos, mas em geral a evolução dos preços
mínimos tem sido razoável.
No que tange à comercialização, embora a disponibilidade de recursos
não seja ilimitadà,_o EGF tem, do mesmo modo que o AGF, prestado ajuda,
com base nos preços-mínimos. Alguns desejariam preços mínimos com- os
quais o único comprador viria a ser o próprio Governo. O Poder público não
pode nem deve, porém, arcar com essa responsabilidade. Os problemas que
V. Ex• levantou são s~rios, mas é inegável o esforço do Governo na busca de
soluções.
O Sr. Evelásio Vieíra O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

Com o maior prazer.

O SR. EVELÁSJO VIEIRA- Quando falo da necessidade de se criar
um sistema de comercialização adequado, estou falando da necessidade de
prioridade para a construção de rodovias vicinais, alimentadoras, estou~me
referindo à construção de uma rede de silos, de armazéns capazes de guardar
esses produtos. Neste ano, deveremos gastar em subsídios para a agricultura
a ordem de 500 bilhões de cruzeiros. Muito mais rentável seria financiarmos,
com juros subsidiados, a construção de armazéns, de silos, em Mato Grosso,
onde o _agricultor colhe o arroz e.tem que vendê~ lo imediatamente, a qualquer
preço, porque não existem armazéns e nem secadores. Estoú lutando para
que os catarinenses, localizados em Barra do Garças, consigam financiamento para aquisição de secadores, e não consigo. Pois bem. Os catarinenses que
atuam na área do cirroz mandam jamantas a Mato Grosso, compram arroz
em casca, levam para Santa Catarina, beneficiam-no e voltam com esse arroz
para São Paulo, Rio de Janeiro e outras áreas- uo passeio do arroz". Hoje
mesmo conversarei com o Sr. Senador Gastão Miiller, para que S. Ex• indique alguns grandes produtores de arroz que possam ven_der a empresários ca~
tarinenses. O que é preciso fazer? É preciso que o Governo vá aO encontro ·
desses empresários de Santa Catarina, para que eles se localizem em Mato
Grosso, a fim d se evitar o 'passeio". Aí, os jufos subsidiados São válidos, as
coisas são fáceis de se resOfver. Fui intermediário da instalação de uma fábrica de esmagamento, de beneficiamento de soja em Mato Grosso. Conversei
com os empresários catarinenses ·da SEV AL, hoje uma empresa portentosa
no Brasil, fui ao Ministro Delfim Netto. Está lá a empresa. Não é difícil de se
resolver as coisas. Poderemos superar muitos problemas na ãrea da comercialização, desde que o Governo tenha interesse. Era o registro que queria fazer
em abono à tese que estou defendendo - da necessidade de se aperfeiçoar ra~
pidamente o sistema de comercialização no Brasil.
4

O SR. JOS!õ UNS - Não me parece, nobre Senador, que tenhamos
muitos reparos a fazer à compreensão de V. Ex• Ninguém pode negar que,
sobretudo no Centro~Ocste, há grande deficiência de estradas. AI estão os
exemplos da produção que, muitas vezes encalha, por falta de transporte. Na~
quela região não deixa de chover mesmo depois de colhida a safra. Então, as
dificuldades são imensai,
Aliás, Senador Evelásio Vieira, emigrantes de Santa Catarina, talvez seus
eleitores - que são muitos, além de outros do Rio Grande do Sul - têm le~
vado_ uma grande contribuição ao d~envolvir11:ento da agropecuária na Região Centro~Oeste ...

•
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t') ..., FL"~/d.çfn Vieira- Não. não são eleitores. É a SEV AL- uma sub-o
s1d!ària do Grupo Hering, são os grandes líderes do Partido de V. Ex• Não
~tHlHh ma1-o:-,al.:rados porque o·povo es-tá conosco, olhamos o interesse nacio-

O Sr. ltama, f,anco- Prestando atenção ao seu discurso. vejo V. Ex•
dizer que o Senador Agenor Maria concorda com a sua política e que o Senador Evelásio Vieira tem razão em algumas colocações.

m~l

•

O SR_ JOSÉ UNS -

O SR. JOSE UNS- Parece-me que não são somente os nossos correligi(máríos que têm essa mentalidade aberta. Muitos agricultores, muitas
famílias do seu Estado tem emigrado para os Estados do Centro.
Ma~. estou de acordo com V. Ex• Ainda alguns meses atrás, com muita
honra, pre!iidi um seminário, realizado pelo Jornal do Brasil, sobre os problemas da agricultura brasileira. Tive, entãO, a oportll,Jidade de ouvir teses muito bem estruturadas, a respeito dos problemas e das dificuldades dos nossos
produtores.
O País é grande, nobre Senador Evelãsio Vieira. mas com a ajuda do Governo e com a participação do setor privado, os problemas vão sendo paulatinamente resolvidos. Acredito que isso está acontecendo.
Como V. Ex• sabe, a produção de grãos, no ano passado, subiu 8%; este
ano, certamente, subirá cerca de 10%. Um crescimento agrícola, da ordem de
S% a 10%, é qualquer coisa de extraordinário em qualquer parle do mundo.

O Sr, Agenor Maria- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSÉ LINS- Concedo o aparte a V. Ex•, pedindo apenas que
seja breve.

•

•

•

•

•

O Sr. Agenor Maria - Nobre Senador José Uns, tenho em mãos uma
tabela da emissão de papel-moeda, que vem do Governo João Goulart, de
1961 a 1963, até o Governo Figueiredo, 1979 a 1980. O Sr. João Goulart emitiu a importância de Cr$ 889,000.000,00. O Sr. Castello Branco passou para
CrS 2.840.000.000,00. Costa e Silva, para 6 bilhões e 400 milhões; Emílio Médici, 70(73, para 19 bilhões e 150 milhões; Ernesto Geisel, 74(78, 103 bilhões
e 309 milhões; e o Sr. João Figueir.,do, 79(80, elevou para 326 bilhões e 309
milhões. Essa emissão desenfreada de dinheiro sem lastro. para que se possa
dar subsídios a determinados grupos, subsfdios para produzir, subsídios para
exportar, subsídios porque exportou, essa emissão de papel-moeda criou,
realmente, uma situação insustentável. Na minha concepção, representa a
válvula inflacíoi'iádã:-- d3:1\13ÇãO-:-Tenho a impressão, Senador José Uns, de
que, hoje, precisamos mudar o modelo econômico, porque o que está aí realmente não tem condições de ser. Muito obrigado .
O SR. JOSÉ LINS- Fico satisfeito, nobre Senador Agenor Maria, que
V. Ex~ faça esta observação. Está rigorosamente dentro da política do Governo a redução paulatina dos subsídios, até a sua eliminação. Na realidade,
convivemos com preços inteiramente artificiais. Tínhamos subsídios para o
leite, para o trigo - para o pão - e para a carne. Temos subsídios para os
combustíveis, para os lubrificantes e, geralmente, para toda a agropecuãria.
O nobre Senador Evelásio Vieira acaba de avaliar em mais de 500 bilhões de
cruzeiros os subsídios deste ano. A meu ver vão a muito mais.
Vão a cerca de 800 a 900 bilhões de cruzeiros. Evidentemente, nobre Senador, ninguém almoça de graça: alguém pagará o nosso almoço. No momento em que o Governo dá substdios a alguns, certamente e~tã tirando de
outros. É claro que cm alguns casos os subsídios se justificam. Como política
permanente, como poHtica generalizada, certamente têm-nos levado a alguns
desastres. Hoje temos mais consciência desses fatos. O Governo procura
eliminá-los ou usá-los de modo mais equilibrado. Congratulo-me com V. Ex•,
já que V. Ex• também comunga com este ponto de vista. O qiie o Governo
não pode fazer é tirar tudo de uma vez, porque, certamente, agravaria muitos
problemas sociais, pelo menos momentaneamente.

O Sr. Agenor Maria -Continuo preocupado com a defasagem que hã
na economia e a grande renda do financeiro, pois a quem tem propriedade, na
minha área do Nordeste, a estrutura daquela propriedade não lhe estâ oferecendo 1O% de juros ao ano, No entanto, aquele que não tem a propriedade e
dispõe do financeiro está lucrando mais de 80%. É um paradoxo e aproveito a
oportunidade para perguntar a V. Ex• até quando vai prevalecer esta situação
de homem economicamente rico e firiahceini.mente miserável.
O SR. JOSÉ UNS- Ainda maiS Ulnã vez V. Ex• pensa coffio nós. O adjetivo da política do Governo é uma melhor distribuição _de renda. No rõomento atual, adotam-se muitas medidas para enxugar os meios de pagamento. Os que lidam com empréstimos· certamente-exigem juros altos. Data preocupação, aliás justa, de V. Ex• pelos altos juros atualmente vigorantes no
País. É claro que esta situação não pode continuar. Estamos, no momento,
numa situação de transição, e certamente o Governo adotará, oportunamente, medidas que tendam a reequilibrar, a eliminar essa distorção .

O Sr.-Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ LINS- Concedo o aparte a V. Ex•

Ou sou eu quem concorda com eles, Senador?

O Sr Itamar Franco- Fiquei aqui preocupado com a sua fala, assim tão
macia
O SR. JOSÉ LINS - Senador Itamar Franco não precisa V. Ex•
preocupar-se com os nossos pontos de concordância; talvez V. Ext devesse se
preocupar, antes, com as nossas discordâncias.

O Sr. Itamar Franco- Um minutinho só, Senador, por favor, eu não
vou interromper V. Ex• Eu fiquei preocupado com a sua fala mansa, serena,
de que a economia brasileira realmente vai muito bem.
O SR, JOSÉ liNS- V. Ex• comete um exagero e interpreta mal o meu
pensamento.

O Sr. Itamar Franco- Não, não vou cometer esse exagero. V. Ex•, aliás,
usou uma expressão, no início que pensei que fosse pinçada pelo Senador
Agenor Maria, uma expressão que realmente merece ser repetida aqui no Senado: o Brasil cresce por impulso. V. Ex• é, evidentemente, um engenheiro, é
um homem cartesiano, mas não definiu bem o que seja esse impulso. Eu até
concordo com V. Ex•: O Brasil está crescendo por impulso, apesar de tudo o
que V. Ex.• está dizendo. V. Ex• vem hoje, dizer ao Senado, serenamente, tranqüilamente, que o Banco do Brasil vai aplicar quatrocentos e tantos bilhões
de t::ruzeiros, que os bancos privados vão aplicar mais de 170 bilhões de cru·
zdro~ n~J agricultura brasileira. V. Ex• se esqueceu de dizer ao Senado que,
at': v :.J.ntl passado, os grandes empréstimos do Banco do Brasil, mais de 50%
dt le:->, furam dedicados às maiores empresas brasileiras para o campo da export}lçito, em detrimento do mercado interno. Enquanto se preocupa neste
Pds, em dar privilégio às grandes empresas exportadoras, o mercado interno
está sacrificado; está sacrificado o fazendeiro, está sacrificado o consumidor.
Os dados não são meus, são do próprio Governo que reconhece que a concentração de empréstimos do Banco do Brasil se destina às grandes empresas
que foram beneficiar lá fora o capital estrangeiro. E estas empresas são aS formadoras de capital multinacional.
O SR. JOS!O LINS -

V. Ex• comete um ...

O Sr. Itamar Franco - O Senador Bernardino Viana traz a sua assessoria. Eu até agradeceria, porque.,.
O SR. JOSt LINS- V. Ex• tem, a isso, alguma objeção?
O Sr. Itamar Franco sempre bem assessorado.
O SR. JOS!O LINS -

O Sr. Itamar Franco -

Absolutamente, acho que o Governo deve ser
V. Ex• tem medo da verdade?

Absolutamente.

O SR. JOSl': LINS- Venha ela de onde vier?

O Sr. Itamar Franco O SR. JOSÉ LINS -

O Sr. Itamar Franco O SR. JOS!O LINS -

Venha de onde vier.
Então, V. Ex• me desculpe.
Não. Aliás, é V. Ex• que tem os dados.
Posso dizer a V. Ex• quais são.

O Sr. Itamar Franco- Faço até questão que V. Ex• tenha os dados. Só
espero que não os aplíque como aplicou ontem, aqui. Vou encerrar o meu
aparte, para dizer que V. Ex•, nesta tarde, nos surpreende com essa tranqUilidade, dizendo que o Senador Agenor Maria o apoiou e que o Senador Evelãsio Vieira também. Portanto, trouxe uma preocupação aos arraiais da Oposição, dizendo que nós vivemos numa era tranqUila, em nue a economia vai
bem, o setor rural vai bem e nós estamos caminhando tranqt.Hamente com todos os problemas resolvidos.
O SR. JOSÉ LINS- Senador Itamar Franco, é uma pena que V. Ex•
um dos homens lúcidos deste Plenário ...

O Sr. Itamar Franco- Mui to obrigado, Senador, a recíproca é verdadeira.
O SR. JOSÉ LINS- Não analise, não preste melhor atenção ao que nós
dizemos.

O Sr. Itamar Franco- Prestei muita atenção, V. Ex• viu que eu estava
atento.
O SR. JOSt LINS ~-Eu não disse, em nenhum momertv. que a ecorornia do País é hoje um mar de tranqUilidade. Ao contrârio, iniciei dtzendo C..lle
este País tem problemas sérios. Onde cstâ pois o mar de tranqUilidade'! V, E.x•
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é um homem arguto mas a esta altura do entendimento, exorbitou na interpretação do que digo.
Mas eu gostaria de dizer a V. Ex• que não é verdade que o Banco do Brasil tenha aplicado a maior parte de seus recursos em grandes empresas de exportação para beneficiar o capital estrangeiro.

O Sr. Itamar Franco - Trar-lhe-ei os dados.
O SR. JOSIO UNS - Pelo que eu sei, mais de 50% do orçamento do
Banco do Brasil é dirigido para a agricultura e aplicado no setor rural. Não é
aí, evidentemente, que estão essas grandes empresas estrangeiras.

O Sr. Itamar Franco -

Vamos colocar bem, para não haver uma ...

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• se referiu ao Banco do Brasil.

O Sr. Itamar Franco cação do seu setor rural.

Não. Eu me referi ao Banco do Brasil, na apli-

O SR. JOSÉ UNS - Vou continuar, Senador Itamar Franco.
Não é verdade que o Banco do Brasil aplique a maioria dos seus recursos
no setor de exportação ou em grandes empresas. Isto não é verdade.

O Sr. Itamar Franco- Diz V. Ex• que não é. Eu trarei os dados a V. Ex'
O SR. JOSÉ UNS- V. Ex• corrobora, apesar de reclamar dessa corroboração, com o meu pensamento do mesmo modo que o fazem os Senadores
Evelãsio Vieira e Agenor Maria. Ao menos quanto ao crescimento do País
por impulsos. Mas, Sr. Presidente, o Governo toma iniciativa ...

O Sr. Itamar Franco -

De corrigir ...

O SR. JOSt LINS - .-.. de retirar recursos adicionais dos bancos privados para jogar na agricultura. Hoje, o volume de recursos aplicados pelo sistema bancãrio privado é muito maiói na ârea do comércio e da indústria do
que da agricultura. Com o Banco do Brasil não se dá a mesma coisa.

O Sr. Itamar Franco O SR. JOSÉ UNS -

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex'?
V. Ex• me permite continuar?
Perdoe V. Ex•

O SR. JOSÉ LINS - O que desejo com este pronunciamento é dar conhecimento ao Senado das medidas que o Governo vem de adotar em benefício do setor rural, no campo do cr(:;dito.

O Sr. Itamar Franco O SR. JOSÉ LINS -

Permite V. Ex•?
Pois não.

O Sr. Itamar Franco- Fiz uma afirmativa aqui, e evidentemente V. Ex•
trouxe o seu discurso pelo menos alinhavado, e estou apenas lhe dando um
aparte. Mas, trarei os dados que confirmam a minha assertiva.
O SR. JOSÉ UNS -

De que?
O Sr. Itamar Franco - De que houve maior aplicação de recursos do
Banco do Brasil às grandes empresas exportadoras deste País.
O SR. JOSÉ UNS - Isso foi o maior volume.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• pode me cobrar a qualquer momento. V.
Ex• estâ dizendo que não é verdade isso, pois trarei os dados nesse sentido.
O SR. JOSIO LINS - Senador Itamar Franco, se V. Ex• compulsar o
orçamento do Banco do Brasil deste ano ...

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• aí jã está levando a um outro tipo de raciocínio.
O SR. JOS~ LINS- Não estou levando a coisa diferente. V. Ex• pode
verificar. Será que há tão grande discordância entre o orçamento e as aplicações reais ...

O Sr. Itamar Franco- Aí é outra coisa. Aí V. Ex• jâ coloca sob um outro ângulo.
O SR. JOSÉ UNS - Não estou colocando nada sob outro ângulo. Es, tou dizendo a V. Ex• que as prioridades do Banco do Brasil são para o setor
rural e, principalmente, para a pequena e média empresa.

O Sr. Itamar Franco -

V amos verificar.

O SR. JOSÉ UNS- Continuamos, Sr. Presidente. Não houve, no campo do crédito rural, nenhuma medida nova, a não ser a regulamentação da
Resolução 698, ainda do dia 17 de junho de 1981. Houve apenas a sua regulamentação. Essa é que é a verdade. Ao ampliar a ação dos bancos privados
como agentes financeiros para o setor rural, o Governo está-se utilizando de
um excepcional instrumento de trabalho, já que a rede bancãria privada dispõe de 4.448 agências, enquanto a rede oficial dispõe apenas de 3.357. A Resolução 698 ampliou, sobremodo, os recursos de crédito para o setor rural e,
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concomitantemente, deu prioridade às pequenas e médias empresas. com
essa providência, espera-se que não faltarão recursos para o setor. A agricul~
tura continua, assim, a merecer total prioridade do Governo. E isso é muito
importante. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)

•

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYS!O CHAVES NA SESSÃO DE /9-8-8/ E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Pela ordem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como é do conhecimento da Casa, momentos antes, quando foi procedida a votação do Projeto de Lei n9 303, n9 1 da Ordem do Dia, estava presente
no plenário do Senado o nobre Senador Itamar Franco, até o momento em
que V. Ex• proclamou o resultado e suspendeu a sessão, para, na forma do
Regimento, esperar durante lO minutos, e fazer a verificação de quorum.
De acordo com o art. 341 do Regimento do Senado, "nenhum Senador
presente ao plenário poderá escusar-se de votar, e a sua presença no plenário
computa-se para efeito de quornm".
De sorte, Sr. Presidente, que não figurando na relação dos votantes emitida pela Mesa o nome do nobre Senador Itamar Franco, e sendo inquestionável que S. Ex• estava presente no plenário desta Casa, a sua presença deve
ser computada para efeito de quorum, na forma do art. 341 do Regimento do
Senado.
Ê a questão de ordem que coloco para V. Ex'

•

•

ATA DA 123• SESSÃO, REALIZADA EM 13-8-81
(Publicada no DCN (Seção II) de 14-8-81)
Retificação
No cabeçalho_da sessão, na página 3571,
Onde se lê:
... ATA DA 123• SESSÃO, EM 13 DE JUNHO DE 1981
Leia-se
.. .ATA DA 123• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1981

•

(*)ATO DO PRESIDENTE
N• 93, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência- que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973,
da Comissão Diretora, e à vista da absoluta necessidade do serviço, exposta
pelo Senhor Primeiro Secretário,
Resolve autorizar a renovação do contrato de Márcia Weinert de Abreu
Torelly pelo prazo determinado de dois anos e sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, com o salário mensal de Cr$ 60.550,00 (sessenta mil, quinhentos e cinqUenta cruzeiros) como Revisor de Obras TécnicoJurídicas para a Subsecretaria de Edições Técnicas.
Senado Federal, I I de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.

•

ATO DO PRESIDENTE
N• 98, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980,
Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Otâvio Bittencourt Pires para o emprego de Assessor Técnico, com o salário
mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 20 de agosto
de 1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Gabriel Hermes.
Senado Federal, 24 de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.

•

ATO DO PRESIDENTE
N• 99, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV do Regimento Interno e de acordo

Republicado por haver saído com incorreção no DCN -

Seção II -

de 12-8-81.
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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• 003444/81,
Resolve conceder a Jaime Pereira de Sousa reversão ao serviço ativo no
cargo de Inspetor de Segurança Legislativa, Classe Única, Referência NS-16,
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do Quadro Permanente, em vaga existente, nos termos dos artigos 280, inciso
VII e 326, parágrafo único, da Resolução n'? 58, de 1972, por insubsistirem os
motivos que deram causa à sua aposentadoria.
Senado Federal, 24 de agosto de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente
do Senado Federal.

ATAS DE COMISSÕES

•

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei D'i'
18, de 1981-CN, que "autoriza o Poder Executivo !li abrir créditos
adicionais até o limite de Cr$ 342o394o500o000,00, e dá outras providências".
I• Reunião (instalação), realizada em 10 de agosto de 1981

•

•

.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finaqças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Jorge .Kalume, Tarso
Outra, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Mauro Benevides, ·Roberto Saturnino, Affonso Camargo, Gastão MCfller e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães e José Mendonça Bezerra, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 18, de 1981CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite
de Cr$ 342o394.500.000,00, e dá outras providências" o
Deixam fe comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Josê Richa e Deputados Antônio Dias, Hélio Campos,
Evandro Ayres de Moura, Nivaldo KrUger, Ronan Tito, Na!;tor Júnior, Peixoto Filho e Luiz Leal.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmetne, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
·
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pres(dente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-President~ da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes co.nvida o Senhor
Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, Verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador José Richa ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 votos
Senador Tarso Dutra ........................ , ........... 01 voto
Para Viu-Presidente:
Senador Jorge Kalume ... o..... o. o. o............ o... o. 10 votos
Senador Gastão MUller . o....... o............ o. ooo.... o. 02 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicC:-Presidente, os
Senhores Senadores Josê Richa e Jorge Kalume.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Richa agradece, em
nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Hélio Campos para relatar
·
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente--da 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 examinar e emitir parecer sobre o P.rojeto de Lei n'i'
19, de 1981-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
Federal de I• Instância o crédito especial de Cr$10.500oOOO,OO, para
o fim que especifica".
I• Reunião (instalação), realizada em 10 de agosto de 1981
Aos dez dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães, João Lúcio, Pedro Simon, Humberto Lucena e Deputados Jairo
Magalhães, Josias Leite, Nilson Gibson, Isaac Newton, Paulo Guerra, Olivir
Gabardo e Pinheiro Machado, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei il9 19, de 1981CN, que "autoriza o Poder Executfvo a abrir à Justiça Federal.de 1• Instância
o crédito especial de Cr$ 10.500.000,00, para o fim que especifica" .
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Martins Filho, Benedito Canelas, Franco Montoro,' Alberto Silva,

José Fragelli e Deputados Antônio Amaral, Walter Silva, Airton Sandoval e
Leopo Ido Bessone.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jutahy Magalhães, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Magalhães convida o Senhor Senador Pedro Simon para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Pinheiro Machado ......... , ............... . 11 votos
Deputado Josias Leite ................................ . 01 voto
Para Vice~PFesidente:
Deputado Nilson Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 votos
Deputado Olivir Gabardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Pinheiro Machado e Nilson Gibson.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Pinheiro Machado agradece, em n.ome do Senhor Deputado Nilson Gibson 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,
Maria de Lo urdes Sampaio, Assistente da Comissão, lavrei a presente A ta,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e írá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda i Constituição n'i' 38, de 1981, que "altera disposftiyos da
Co!!stituição referentes aos Territórios e ao Distrito Federal".
I• Reunião (instalação), realizada em 17 de agosto de 1981
AOS-dCZessete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, João Lúcio, Almir Pinto,
Gabriel Hermes, Raimundo Parente, Arno Damiani, Pedro Simon, Mauro
Benevides, Gastã·o MUller, Alberto Silva e Deputados Josias Leite e Isaac
Newton, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'i' 38,
de 1981, que "altera dispositivos da Constituição referentes aos Territórios e
ao Distríto Fedefal".
Deixam de comparecer,-po-r motivo justificado, o Senhor Senador Fran~
co Montoro e Deputados Jairo Magalhães, Antônio Pontes, Hélio Campos,
Antônio Morimoto, Eprtâcio Cafeteira, Adhemar Santillo, Aldo Fagundes,
Renato Azeredo e Carneiro Arnaud.
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 regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Isaac Newton para funcionar como escrutinador.
Procedida a ·eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Mauro Benevides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em branco . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador Gabriel Hermes ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 votos
2 votos
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Mauro Benevides e Almir Pinto.
Assumindo a Presidência .o Senhor Senador Mauro Benevides agradece,
em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Isaac Newton para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encena-s-e a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, dem-afs Membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituftio n~' 39, de 1981, que "introduz alteratões no art. 176 da
Constituição, dispondo sobre provimento e ascensão aos cargos de car·
reira do magistério".
1• Reunião (Instalação), reallzada em 18 de agosto de 1981
Aos dezoito dias do mês de agosto 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 Federal, presentes os Senhores Senadores João Calmon,
Aderbal Jurerna, Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Tarso Outra, Lomanto
Júnior, Agenor Maria, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados J airo
Magalhães, Rômulo Gaivão e Daso Coimbra, reúne~se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo -e parecer sÕbre a Proposta de
Emenda à Constituição n~' 39, de 19"81, que "Introduz aJter3.ções no art. 176
da Const!tuição, dispondo sobre provimen'.o e ascensão aos cargos de carreira do magistério".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, O'; Senhores Senadores
Henrique Santillo, Leite Chaves e Deputados Josias I -.:ite, Inocêncio OJiveira, Darcflio Ayres, Aroldo Moletta, O li vir Gabardo.' ctacflio Almeida, Mu~
rilo Mendes e Alcir Pimenta.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor José Fragelli que declara instalada a Cernis~
são.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli, convida o Senhor
Senador Agenor Maria para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verific"a~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Daso Coimbra . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . lO votos
Deputado Josias Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos
Para Vice-Presidente
Deputado Rômulo Gaivão .... ,_, -~-· ........ T. . . . . . . . . . 9 votos
Deputado Murilo Mendes . . .. . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Daso Coimbra e Rômulo Gaivão.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Daso Coimbra agradece,
em nome do Senhor Deputado Rômulo Gaivão e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador João Calmon para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente da 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 examinar e emidr parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituitão n9 23, de 1981, que "acrescenta dispositivo ao
artigo 21 da Constituição Federal".
2• Reunião, realizada em 18 de agosto de 1981
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Almir Pinto, Raimundo
Parente, Jutahy Magalhães, José Ricba e Deputados Leorne Belém, Luiz Ca·
valcante e Felippe Penna, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 23, de 1981, que uacrescerita dispositivo ao artigo 21 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificaâo, os Senhores Senadores
José Lins, Passos Pôrto, Evandro Carreira, Roberto Saturnino, Gastão
MUller, Josê Fragelli e Deputados Francisco Rossi, Theodorico Ferraço, Wil-

AIO!fodoi!HII

son Braga, Pacheco e Chaves, Walter Silva, Herbert Levy, Milton Figueiredo
e Cesârio Barreto.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senhor Deputado Felippe Panna, 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 Bernardino Viana, que emite parecer contrário à Proposta de Emenda à Constituição n• 23, de 1981.
· Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidtn:te
concede a palavra ao Senhor Senador José Richa, que pede vista do processo
pelo prazo de 48 (quarenta c oito) horas, o que, em seguida, lhe é concedido
pela Presidência.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à publicação.

•

•

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emJtir parecer sobre a Mensagem n~' 66,
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo Adeliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n•l.8S7, de 10 de
fevereiro de 1981, que "altera allquotas da Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB), prorroga prazos de vigência de decretos-leis que dl•põem
sobre acréscimos às alfquotas do imposto de importação, e
outr1s
prol'idênclas".

d'

2• Reunião, realizada em 12 de agosto de 1981
Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Josê Lins, Raimundo Parente, Martins Filho,
Passos Pôrto, Roberto Saturnino, Alberto Silva, Gastão MUller e Deputados
Jairo Magalhães, Josias Leite, Paulo Guerra, Isaac Newton e Athiê Coury,
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n• 66, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo_à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei no:o 1.857, de
10 de fevereiro de 1981, que "altera alíquotas da Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB), prorroga prazos de vigência de Decretos-leis que dispõem sobre acréscimos às aliquotas do imposto de importação, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lo manto Júnior, Moacyr Dalla, Lázaro Barboza, J:lenrique Santillo e Deputados Wilson Braga, Ossian Araripe, Airon Rios, Aluízio Bezerra, Waldir
Walter e Iturival Nascimento.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Roberto Saturnino, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, que, logo após, ê dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Josias Leite, que emite parecer favorável à Mensagem n9 66, de 1981-CN,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se·
râ assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação.

•

•

..

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relat6rio sobre a Mensagem n9
73, de 1981~CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver ntado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 60, de
1981, que "dispõe sobre os mandatos dos ministros classfstas, juizes
classistas dos Tdbunais Regionais do Trabalho, dos suplentes e dos
vogais de Juntas de Conciliação e Julgamento".

•

2• Reunião, realizada em 18 de agosto de 1981
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, Franco
Montoro e Deputados Djalma Bessa e Adhemar Ghisi, reúne~se a Comissão
Mista do Congresso Nacional incumbida de examinar e emitir relatório sobre
a Mensagem n' 73, de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República
comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 60, de
1981, que ''dispõe sobre os mandatos dos ministros classistas,juízes classistas
dás Tribunais Regionais do Trabalho, dos suplentes e dos vogais de Juntas de
Conciliação e Julgamento".

•
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•

•

•

Deixam de comparecer, por nlõtivo justificado, os Sbnhores Senador
Aloysio Chaves e Deputado Pimenta da Veiga.
:
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos Pelo Senhor Presidente, Senador Franco Montoro, que solicita, nos termos rbgimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo ap~s, é dada como
:
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presideiife conCede-a palavra aQ Relator, Senhor
Deputado Djalma Bessa, que emite relatório à Mensagem n9}3, de 1981-CN.
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, Para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Cpmissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo SenhoT Presidente e irâ
à publicação.
·
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagém n9 74, de 1981
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.~9, de 17 de fevereiro de 1981, que "extingue o Fundo Nacional de Desenvolvimento, e
dá outras providências".
1' Reunião (instalação), realizada em 12 de agosto:de 1981
Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentÇ>s e oitenta e um,
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da;comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores. Bernardino Viana, José Lins, Raimundo Parente, Martins Filho, Agenor Maria, Humberto
Lucena, Affonso Camargo, Alberto Silva e Deputados Jo~ias Leite, Paulo
Guerra. Isaac Newton, Nosser Almeida e José Carlos Vasconcelos, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mehsagem n~ 74, de
1981 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo:à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'l 1.859, de 1'7 de fevereiro de
1981, que "extingue o Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá outras providências".
'
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sen:hores Senadores
Lomanto Júnior, Gabriel Hermes, Roberto Saturnino e DePutados Antônio
Pontes, Hélio Campos, Inocêncio Oliveira, Castejon Brancd, Hélio Duque e
Alberto Goldman .
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Alberto Silva, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor PreSidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Alberto Silva convida o Senhor
Deputado N osser Almeida para funcionar como escrutinad01.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:

•

•

Senador Agenor Maria ............•............. :. . . .
Senador José Lins ........•....•................ ~ . . . .

12 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Bernardino Viana ................•..•....: . . . . 1O votos
Deputado José Carlos Vasconcelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e ViÇe-Presidente, os
Senhores Senadores Agenor Maria e Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Agenor Ma:ria agradece, em
nome Qo Senhor Senador Bernardino Viana e no seu própJj.o, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Paulo Guerra para relatar a, matéria.
'
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as mensagens n~s 76 e 77, de
1981-CN, que submente à deliberação do Congresso Nacional os textos dos Decretos-leis n9s. 1.861, de25 de fevereiro de :1981, e 1.867, de
25 de março de 1981, que "alteram a legislação referente às contrl·
buições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta'de diversas entidades, e dá outras providências".

•

I• Reunião (instalação), realizada em 18 de agosto de 1981
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, J utahy Magalhães,
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Gabriel Hermes, Luiz Cavalcantet Lourival Baptista, Gastão Müller e Depu~
tadosJosias Leite, Nilson Gibson, Vivaldo Frota, João Alves, Pedro Carola,
Euclides Scalco, TarcfsiO Delgado e Francisco Libardoni, reúne-se a Comissão Mista. incumbida de estudo e parecer sobre as Mensagens n9s, 76 e 77, de
1981-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional os textos dos
Decretos-leis n•s. 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, e 1.867, de 25 de março de
1981, que "Alteram a legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta de diversas entidades, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por- motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Itamar Franco, José Richa, Evandro Carreira, Luiz Fernando
Freire e Deputados Ubaldino Meirelles, Ossian Araripe e Hélio Campos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência,· eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes que declara insta"
lada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Francisco Libardoni para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador José Richa ................................... 14 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Luiz Cavalcante .............................. 13 votos
Em Branco ....................................•...... O1 voto
Sãddeclarados eleitos, respectivamente, Présidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores José Richa e Luiz Cavalcante.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Luiz Cavalcante, VicePresidente da Comissão, agradece, em nome do Senador José Richa e no próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Nil·
son Gibson para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 78,
de 1981·CN, do Senhor Presidente da República submetendo à dellbe·
ração do Congresso Nacional o texto do Decret()oolei n91.862, de 25 de
fevereiro de 1981, que "autoriza. a elevação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE, e dá outras provi·
dências".
1' Reunião (instalação), realizada em 19 de agosto de 1981
Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, Almir Pinto, Jorge Kalume, João Lúcio, Affonso Camargo, José
Fragelli e Deputados Nilson Gibson, Jairo Magalhães, Jorge Arbage, lgo
Lasso e Felippe Penna, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n9 78, de 1981-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.862, de 25 de fevereiro de 1981, que ·~autoriza a elevação do
capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE, e dâ
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Roberto Saturnino, Leite Chaves, Orestes Qilércia e Deputados José Mendonça Bezerra, Antônio Pontes, Paulo Guerra, Isaac Newton, Hélio
Duque e Ralph Biasi.
De acordo com o que preceitua o Regimento Conttuh, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice- Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado lgo Lasso para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Felippe Penna ....................••..•......• 11 votos
Em branco .....................................•...•. _. 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado lgo Losso ................•........••..•..... 11 votos
Em branco ................................. ~ ......••..... 1 voto
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Felippe Penna e lgo Lasso.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Felippe Penna agradece,
em nome do Deputado Igo Losso e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador J utahy Magalhães para relatar a matéria.
Prosseguindo, o Senhor; Presidente comunica haver recebido Ofício da
Liderança do Partido Democrâtico Social, na Câmara dos Deputados, indi-

Ago~to

de 1981

cando os Senhores Deputados Nilson Gibson e Jorge Arbage para integrarem
a Comissão em substituição aos Senhores Deputados Josias Leite e Adolpho
de Oliveira Franco, respectivamente, designados quando da leitura da Mensagem.
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, demais membros da Comiss[o e irá à
publicação.

•

..

•

•

•

..
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LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA
Presidente
Jarbas Passarinho
1'~- V ice-Presidente

PMDB

Passos Pôrto

Líder

21'-V ice-Presidente

Marcos Freire

Gilvan Rocha

V ice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo

1~>-Secretário

Cunha Lima
2~>-Secretário

Jorge K alume
3~>-Set:retário

Itamar Franco

•

\'ice-Líderes
Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Oerzi

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÃ TICO SOCIAL - PDS
Líder
Nilo Coelho
\'ice-Líderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior

Lázaro Barboza

4~>-Secretário

Evandro Carreira

Jutahy Magalhães
LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR- PP

Suplentes de Secretários

Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

SUBSI.:CRETARIA DE COMISSOES

•

Chefe: Daniel Reis de Souza
l.o~:al: Edificio Anex.o das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone' 211-4141- Ramais 3490 c 3491
COMISSÃO DE AGRICUL iURA (7 membros)
COMPOSIÇÃO

•

Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins filho
Titul<~rcs

l.
2.
3.
4.

Suplentes

PDS
Benedito Canelas
M<~rtins Filho
João C<~lmon
João Lúcio

1. Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. José Caixeta

PMDB
1. Agenor Maria

I. Leite Ch.tves

•

(CA)

2 Josê Richa
PP
I. McndesC<Jn<Jie

L Evelásio Vieira

A~~1stente:

Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
lot:al: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo da!. Comissões - Ramal 3378

Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Uns

•
Titulares
I.
2.
3.
4.

José Lins
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Benedito Canela$

I. EvandroCarreira
2. Mauro Benevides

I. Alberto Silva

•

Suplentes
PDS
1. Raimundo Parente
2. Almir r:nto
3. Aloysio Chaves

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Josl: Richa
Vice-Prcsidente: luiz Cavalcante

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2, JoãoCalmon
J, Almir Pinto
4, Martins Filho
5, Aderbal Jurema

I. Aloy',sio Chaves
2, HugO Ramos
3, Lenoir Vargas
4, Murilo Badaró
5, Bernardino Viana
Ó, Amaral Furlan
7, Moacyr Dai la
8. Rain'l.undo Parente

PMDB
I. Franco Montoro
2, Lâzaro Barboza
J, Humberto Lucena

I. Paulo Brossard
2, Marcos Freire
3, Nelsbn Carneiro
4, Leite Chaves
5, Ores'tcs Quércia

Titulares
L Bernardino Viana
2 José Uns
J, Arno Damiani
4, Milton Cabral
;, luiz Cavalcante
6, José Caix.eta

L Roberto Saturnino
2, Pedro Simon
3, José Richa

Suplentes
PDS
L Lomanto Júnior
2, Gabriel Hermes
3, Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
L Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

PP
PP
1. Mendes Canale

L T ancredo Neves
2, José:Fragelli

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Rcunlõts: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 4315
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(li membros)

L José Fragelli
l, Alberto Silva

I. AffonsoCamargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Bencvides
Titulares
L Lourival Baptista
l, Bern:lrdino Viana
3, Moaqr Dalla
4, José .Caixeta
;, Martins Filho
6, Murilo Badaró
L Lâzaro Barboza
2, Mauro Benevides

PMDB
1. MarcosFreirc

C'Ot\ SSÃO DE ECONOMIA -(CE)
( ll membros)

(CC•

Presidente: Aloysio Chaves
(q-Vice-Prcsidente: Nelson Carneiro
2~>-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Moacyr Dalla
Murilo Badaró

COMISSÃO DE CONSTITLTICÃO E JUSTIÇA (IS 111,
ros)

Dirclur: Antônio Carlos de Nogueira
I ,wal: tdilicio Anuo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones:- 223-6244 e 211-4141 - Ramais 3487. 3488 c 3489
A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES

Líder

Evelásio Vieira

Suplentes
PDS
L Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Uns

Presidente; Aderbal Jurcma
Vice-Presidente: Gastão Müller
Titulares
I. Aderba!Jurema
2. João Calmon
3. Eunice Michiles

Suplentes
PDS
l. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

4. Tarso Outra
5 José Sarney
PMDB
L Henrique Santillo
2. EvandroCarreira

3, Adalberto Sena

L Adalberto Sena
2. Franco Montara
3 Pedro Simon

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Bcnevides

PP
PP
!. McndesCanale

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Terças-feiras, às iO:OO horas
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3024.

L Saldanha Derzi

I. Affonso Camargo

PP
I. Evelásio Vieira

2, luiz Fernando Freire

I. Gastão Müller

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3168

Assistente: Sé:rgío da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quinta~feiras.., às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões ...... Ramal 3546

'
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(!7 membros)

COMISSÃO DE MUNICTPIOS- (CM)
( 17 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

2. lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabri_e! Hermes
8. Bernardino Yinna
9. Almir Pinto

!.
2.
3,
4.

Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Pedro Simon
Teotõniq Vilela
4. Franco Montoro

Suplentes
PDS
J. José Guiom'ard
2. Louriva! Baptista
3. Benedi:o Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Lins

Titulares

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
• " 3. José Richa

l. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões; Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
-Anexo das Comissõe~.- Ramal 4323

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL ~9 membros)

1. Alm!r Pinto
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
S. Benedito Canélas
6. Arno Damiani
7. M oacyr Dali a
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

I. Josi:Richa

2. Orestes Quércia
J. Evandro Carrein
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

I. Gastão Müller
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

I. Franco Montoro
2.· ,..Humberto Lucena
3. J aison Barreto

I. Joào_Calmon
2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

I. Saldanha Derzi

Assistente: Fátima Abrahào de Araújo- Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
._. Ane:w das Comissões- Ramal 3121
1'

PMDB
I. Rob'erto Saturnino

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente; José Fragelli
Titulares

!. Dinarte Mariz
2. LuizCavalcante
3. José Guiomard
4. Murilo Badaró

I. Mauro Benevides

I. José Fragel!i

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

Luiz Viana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
JoãoCalmon
Aloysio Chaves
JoséSarney
8. Lourlva[ Baptista

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
5. Marcos Freire

I.
2.
3.
4.

Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3, Amaral Furlan
4. MoacyrDalla
S. Martins Filho

•

PMDB
I. Orestes Quércia

PP
I. Gastão MUller

Assistente: Marcelino dos Santos Camello- Ramal 3498
Reuniões: Quartas· feiras, às I 1;00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Ale~andre CoSta
- Ane~o das Comissões - Ramal 3020

•

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICÓ CIVIL --(i::SPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

2. Agenor Maria

Presidente: Luiz Viana
L9. Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peix.oto

PP
l. Alberto Silva

Assistente: Frahcisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reumoes:: Quartas-feiras, às 10:30'horas
Ux:al: Sal3 da Comissão, na Ala Se~nador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

PP
!. GastãoMüller

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às JO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale~andre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

2. Teotônio Vilela
I. AffomoCamargo

1. Saldanha Derzi

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE)
(IS membros)

.

I. HenriquC"Santillo

Suplentes
PDS
! . José Sarney
1. M oacyr Dalla

PP
I. Mendes Canale

COMPOSIÇÃ<!I

4. Almir Pinto

PMDB
I. Adalberto Sena

(CR)

1. Adalberto Sena

Presidente: MHton Cabral
Vicc-Presidente: Teotônio Vilela

I. Mílton Cabral

1. João Calmon
3. Arn$> Damiani,.

2. Jaison Barreto
PP
I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

PMDB
L Evandro Carreira

(CME)

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3, Martins FHho

-~~ Benedito.Canelas

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

Titulares

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro

•

, Suplentes

Lomanto Júnior
Almir ,Kinto ~
JoséGuiomard
Lourival Baptista

l. Henrique Santillo

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Assistente: Luiz Clâudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
Local; Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

2. Luiz Cavalcante
3. José Lin~

PMDB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

I
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

Suplentes
!'DS
l. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Aimir Pinto

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

COMISSÃO DE REDAÇÃO (S membros)

PP
I. Luiz Fernando Freire

I. José Fragelli

COMISSÃO @E SAÚDE- (CS)
(7 membrOs)

*"

(CLS)

COMPOSIÇÃP

l. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3, Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
S. Gabriel Hermes

Suplentes
PDS
l. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Ba'daró
S. José Caixeta

Assistente; Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:00 horas
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3122'

Presidente.: Raimundo Parente
Vice-Presidente; Humberto lucena
Titulares

•

PP
I. Saldanha Dehi

Assistente: Lei la Ldvas ferro Co.sta.- R.amal 3497
Reuniões: Quartas-feíras, às•l4:00 horas
Local· Sala da ComissãÔ, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Preside_nte: Agenor Maria

p~

I. Tancredo Neves
2. A.ffonso C amargo
3. Mendes Canale

1, Lui:.: PêrnanAeire
2. T.ancredo N;,M"

COMPOSIÇÃO

Presidertte: Franco Montoro
Vice-Presidente; Gabriel Hermes

L Raimundo Parente
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I.
2.
3.
4,

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

L Agenor Maria

Suplentes
PDS
L HelvídioNunes
2. Bernardino Viana
J_ JoséGuiomard

•

PMDB
I. Lázaro Barboza

2. Humberto Lucena
PMDB
I. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

1. Gastão Müller

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Britp - Ramal 3498
Reuniões: Quai-tas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anc~o das Comissões- Ran).al 3121

•

Agostode\98\

•
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.

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: .Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo, - 211.3407
Assistentes; Helena lsnard Ao;auhy - 211-3510
Mauro Lopes de Sá - 211-3509
Clayton Zanlorenci - 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 211-35:03
f1aria de Lourdes Sampaio - lll-3503

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPoRTES, CúMUNfCA.ÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

I. Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

coMPOSIÇÃO

PP

Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titular'es

I, Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

C) SER VIÇO DE COM ISSOES ESPECIAIS E DE

PDS
l. Vicente Vuolo

Assistente: Marcelino dos Saritos Camello- Ramal 3498

I. lomanto JúniOr
2. ·~uÍz Caval~te
'3. Amaral Pei;r,oto

2. Ifenedito Ferreira
·3. ·Aloysio Chaves
4. Milton Cabral

·Reu~iões: Quintas-feiras, às 11:00 horas

local:

Sal~

-

da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa

Anexo dàs Comissões -

Ramal 313g

INQU~RITO
'
Chefe: Cl~ide Maria Barbosa Ferreira Cruz - Ramal 3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Eli.zabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508

·•

•

Horas

Comissões

1.0:00

CAR

S,ala da ComiSsão, na Ala
Senador Alexandre COsta
Ramal3024

CA

Sala da Corp.issão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

.

I,OCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

GUILHERME

.

S~RGIO

Comissões

1000

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13546

SERGIO

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

Sala da Comissão, na·Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

LEOA'

.
'" 00

c

.

LOCAL DA REUNIÃO

•

Comissões

09:00

09:30

10:00

CE

Sala: da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

CCJ

_Sala da Comissão, na Ãla
~ena dor Alexandre Costa
Rama14315
'

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandie Costa
Rama13168

.

•

CME

GONÇALVES

CRE

Sala da Comissão; na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

11:00

ÇSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da ComiSsão, na-Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3t21

11:00'
f

..
.

•

,

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LU1Z
CLÁUDIO

1\:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

\1:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senàdor Alexandre Costa
Ramal3121

FÂTIMA

LEOA

Sala da Comissão, na.Ala
Senador Alexandre Co:;ta
Ramal3652
'.

.

cs

FRANCISCO

'·

10:30

10:00
ASSISTENTE

PAULO
ROBERTO

.

LUIZ
CLÁUDIO

ASSISTENTE

Horas

-

.

1-

QUARTA-FEIRA
Horas

"'

QUINTA-FEIRA
LO,CAL DA IiEUI':IIÃO

11~00

...

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO ÓAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
•. COMISS<?ES PERMANENTES PARA O BI~NIO 1981/1982

TERÇA-FEIRA

•
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14:00

.

-

•

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Seção 11
ANO XXXVI -

QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1981

N• 096

BRASILIA -DF

SENADO FEDERAL

•

SUMÁRIO
1 -ATA DA 134• SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 1981

1.1 -ABERTURA
1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado nO? 225/81, de autoria do Sr. S~nador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registra-s-Públicos).
-

1.2.2 - Comunicação da Presidência
- Presença na tribuna de honra da Casa de Delegaçãb de Senadores
e membros do Governo da_Nigéria.
1.2.3 -- Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Saudação, ein nome do Senado, à Delegação Nigeriana em visita à Casa.

SENADOR AGENOR MARIA- Críticas ao modelo de desenvolvimento econômico do País.

SENADOR JORGE KALUME- "Dia do S9ldado".
SENADOR ALMIR PINTO- Retilicação de noticil\rio da Voz do

•

Brasil na parte referente ao discurso pronunciado ontem por S. Ex•

SENADOR MARTINS FILHO- Necrológio de Demócrito de Souza Paiva.

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Situação fin~nceira da Universidade Regional do Nordeste, localizada em Campina qrande- PB.
SENADOR L.lZARO BARBOZA- Apelo em prol da construção
de viaduto na cidade de Goiandira -

..

GO.

1.2.4 - Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do Senado no 226/81, de autoria do ~r. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existêhcia de um departamento de educação física nos nosocômios psiquiãtribos .
1.2.5 -

Requerimento

-NO? 285/81, de autoría do Sr. Senador Lourival BaPtista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia dos
Srs. Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronâutica:Iidas hoje, em
comemoração ao "Dia do Soldado".

•

1.2.6 - Apreciação de Matéria
- Requerimento n9 284/81, lido na sessão anterior.!Aprovado.
1.2.7 - Comunícatão da Presidência
- Recebimento da documentação necessãria à trami(ação do Oficio
no Sf2lf81, do Governador do E~tado do Espírito Santo, ~eferente a operação de empréstimo. externo .
1.2.1J - Comunicações da Liderança do PP
- De substituições de membroS em comissões mist~s.

1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto ·de Resolução n9 186/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em CrS 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiroS e sessenta e sete
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão
de Redação.
~Projeto de Resolução n9 187/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar em CrS 5.400.803,20 (cinco milhões,
quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos}, o montante
de sua díVida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n'? 188/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em CrS 9.108.331,17 (nove milhões,
cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 202/80, que autoriza a-Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em CrS 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n'? 203/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (MG) a elevar em CrS 21.171.150,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consoli<lada. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9_206f80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação:
-Projeto de Resolução nO? 36/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar em CrS 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e
quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Co~
missão de Redação.
- Projeto de Resolução n9 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum, após usar da pala:vra o Sr. Dirceu Cardoso.
-Projeto de Resolução n9 4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em CrS 6.017.a02,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cr.uzeiros e sessenta e um centaVos), o mon~
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trintàe um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos)', o montante de sUa dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'? 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de resoluÇãO ri'? 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CrS
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quoru"!.
-Requerimento nO? 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo PorteUa na Academia Brasileira de Letras. Votação adJada por falta de quorum.
- Requerimento n'? 43/8 I, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transc,rição, nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire solicitando
urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno p~ra o Projeto
de Lei. d.o Senado n'? 240/80, do Senador franco Montara: que estabelece
a partiCipação de representantes dos empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e JNAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-:- Projeto de Lei do Senado nl' 357/79, do SenadOr Orestes Quércia,
que d1spõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n• 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos c trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussio encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Municipal deGuaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Dlscussio enCerrada,
ficando a votação adiada por falta de quorum.
-::- P_roj_eto de Resolução n'? 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Dlscussio encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pal de Maringã (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Dlscussio
encerrada, ficando a v9tação adiada por falta de: quorum.
1.4 --DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR JOSE FRAGELL!- Necessidade da reformulação da
Carta Magna.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Serviços prestados ao PRODASEN, pelo servidor Eduardo Jorge Caldas Pereira, no momento em que S.
S• se afasta da Diretoria Executiva daquele órgão.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao Sr. Ministro dos
Transportes em favor de ex-servidores da extinta Comissão de Estradas de
Rodagem n• 4, do Ministério do Exército.

•

•

•

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Situação da Previdência
Social no País.
SENADOR BERNARDINO VIANA- Aspectos benéficos da introdução do arrendamento mercantil no Pafs.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Inauguração do sistema offiet
do Diário Mercantil de Juiz de Fora - MG.
SENADOR MARTINS FILHO- Vjsita realizada ao Estado do Paraná por S. Ex• e outros Srs. Senadores, com a finalidade de conhecer in
loco a estrutura cooperativista daquele Estado.

- 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). Votáção adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1980, do Senador Orestes
Quêrcia, que isenta do imposto de renda o 139 salârio. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 163-/80, -do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Alrnir Pinto, pronunciado na sessão de 21-8-81.
Do Sr. José Sarney, pronunciado na sessão de 24-8-81.
Do Sr. Evelásio Vieira, pronunciado na sessão de 24-8-81.

-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municí~
pal de Santo André (SP) a elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n'? 260/81, de adiamento
da discussão.

3 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

•

•

ATA DA 134• SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 1981
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, JORGE KALUME, ITAMAR FRANCO E AGENOR MARIA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto SilvaBernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro BenevidesAgenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Luiz CavalcanteLourival Baptista- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Dirceu Cardo~
so- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Lázaro Barboza- José FragelliMendes Canale- Affonso Camargo ..:.José Richa- Evelâsio Vieira- Pedro Simon - Tarso Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores.- Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 225, DE 1981
Acrescenta dispositivo à Lei nl' 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei dos Registros Públicos).
O Congresso Nacional decreta:
Ar L l • E acrescentado ao art. 17 da Lei n• 6.01 5, de 31 de dezembro de
1973, o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. Ãs serventias de registras públicos é vedado exigir dos requerentes quaisquer formalidades suplementares
pelo fato de a certidão solicitada referir-se a marido e mulher ou a
pessoa jurídica integrada por mais de uma pessoa física."

•

•
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Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação .
Revogam-se as disposições em contrário.
'
Justificação
O projeto de lei que ora tenho a honra de submeter à çonsideração da
Casa resulta de indicação feita ao Instituto dos Advogados Brasileiros, pelo
dr. F.A. Gomes Neto, em a qual, além de denunciar o procedimento irregular
de certas serventias cartorárias, no Rio de Janeiro, postula pela eliminação do
excesso de burocracia dele resultante.
Denuncia o dr. F.A. Gomes Neto, com efeito, que aquelas serventias es·
tariam a exigir, para o fornecimento de certidões solicitadas, que os interessados adquiram folhas de impressos em que sejam mencionados, por escrito, os
nomes ou de a quem se referem as certidões e, quando se trat~r de pessoa casada, a aquisição de dois impressos, um para o marido outro: para a mulher.
Do mesmo modo, quando se trata de firma, exigindo-se um impresso para a
razão social e mais tantos para quantos forem os sócios. '
Isto é, segundo o denunciante, no mínimo uma burocra~a injustificâvel,
estando a ensejar pronta ação pela certidão, ou por quantas ;certidões sejam
expedidas, mas que evitem referida "cansativa e desgastante burocracia".
Por outro lado, atento a tal indicação e denúncia- dela resultante, estamos propondo uma modificação na lei dos Registras PúblicoS, justo no lugar
que trata do direito que as pessoas-têiil de requerer certidões ('artigo 17), para
o fim de vedar tais exigências absurdas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1981. - Nelson Carneiro.
LEG/SLAÇÀO CITADA
LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao fu_ncioná_ri_o__Q_motivo ou interesse do pedido.
(À Comissão de Constit~ição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente.
'

•

..

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Encontrarse presente, na
Tribuna de Honra do Senado Federal, uma delegação de ilustres Sr-s. Senadores e membros desta~ados do Gove-rno da Nigéria.
Para dar as boas-vindas aos nossos ilustres visitantes, concedo a palavra
ao nobre Presidente da Comissão do Distrito Federal, o Sr. senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 4iscurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Brasília tem a honra de acolher com satisfação e justificada alegria, a
presença de 11 Senadores da Nigéria, personalidades representativas da mais
populosa nação africana, com os seUs 75 milhões de habitantes, pletórica de
recursos naturais de toda a ordem, num mundo faminto de matérias-primas.
Os eminentes Senadores que nos visitam, estão construindo na República Federal da Nigéria~ ClljãS excpcionais potencialidades denlogrãficaS, econômicas. políticas e sociais, se vêm reVelando auspiciosamenle na superfície
de 724.000 Km 2, um dos maiores Países dO mundo contempor~neo, queimando etapas no roteiro do desenvolvimento acelerado.
A semelhança d~ Brasil, também a Nigéria é uma vasta federação de regiões heterogéneas e diversificadas, d~de o delta do Niger e:as selvas tropicais, até os contrafortes do grande planalto africano.
No entanto, diferentemente do Brasil, com a sua independência ocorrida
em 1822, a Nigéria somente alcançou integral independência .no contexto da
Comunidade Britânica em 1960, comemorando-se a data nacipnal a 19 de outubro de 1960.
Lagos, a magnífica Capital da Nigéria, é, como Brasília, Uma cidade cujo
crescimento ultrapassa todas as previsões, tendo mais de 1 milhão de habitantes, seguindo-se Ibadan e Ogbovnosho.
É extrema a variedade dos principais grupos étnicos componentes da população, que falam cerca de 250 línguas e dialetos, em qu~ se destacam ô
haussa, o ioruba, o ibo, o edo, entre muitos outros, além do árabe e do inglês,
·
a língua oficial.
Pelas estatísticas disponíveis, 47% sãO muçulmanos, 37% :Cristãos e o restante, animistas, sendo a força de trabalho estimada cm 21 milhões.
A excepcional riqueza do País em pClróleo, carvão, estl:!-nho, calcário e
produtos florestais, possibilitou, já em 1977, um comércio exterior da ordem
deUS$ 11.698 (onze bilhões, seiscentos e noventa e oito mill,iles de dólares),
para as exportações, e USS 11.200 (onze bilhões e duzentos milhões de dólares) para as importações.
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Para um PNB calculado em USS 45.720 (quarenta e cinco bilhões, setecentos e vinte milhões de dólares) em 1978, 43% vêm da mineração e 22% da
·agricUltura, pesca e criação.
Assistimos, destarte, ao advento no cenário mundial, de uma grande potência africana emergente, depois das dramáticas lutas pela consolidação da
unidade nacional, posteriores à sua plena emancipação política, em 1960,
ocorrida no ano em que Brasília foi inaugurada.
A Nigéria tem para nós uma importância especialíssima, não somente
como a nação vizinha do outro lado do Atlântico, mas, sobretudo, pela sua
contribuição no que tange à formação do nosso povo.
São dezenas de milhões os brasileiros que se orgulham de suas origens
africana·s, em cujas veias corre o generoso sangue dos negros que ajudaram,
com o seu talento, a construir esta grande Nação Sul-Americana.
A contribuição dos afiicanos de várias origens- da Nigêria a Moçambique --para a formação da nacionalidade brasileira, foi decisiva,
proporcionando-lhe, pela miscigenação, posteriormente ampliada pela incorporação de enormes contingentes europeus e asiáticos- características e peculiaridades que preestabelecem uma destinação de grandeza.
Somos, pelo pré-condicionamento da nossa heterogeneidade de origens
raciais, avessos a qualquer tipo de discriminação, de separatismo e de intolerância.
Numa conjuntura internacional saturada de crises políticas e econõmicas, o Brasil se volta, tanto para o mundo industrializado, como para os países em desenvolvimento, tradicionalmente comprometido com a paz, com o
respeito às aspirações de autodeterminação, de desenvolvim(!ntQ autosustentado, de justiça e de bem-estar para todos os povos.
O Brasil não _aceita, e repele, intervenções, subordinação e hegemonias,
tentando compreender e ser compreendido, na certeza de que o diálogo internacional pressupõe a leal-aceitação das p·eculiaridades de cada país.
Com os nossos vizinhos do Continente Africano, depois do estabelecimento de contactos visando ao conhecimento mútuo, ingressamos numa fase
auspiciosa de construção, de troca de experiências e de cooperação, com excelentes perspectivas de um maior e melhor intercâmbio.
São- reconhecidamente excepcionais as virtualidades do convívio afrobrasileiro, estruturando~se relações de crescente intensidade e importância,
como o demonstra a honrosa presença em Brasília, de Vossas Excelências, in~
tegrando uma mMissão nigeriana do mais alto nível.
Convém acentuar, de passagem, que desde 1980, é a Nigéria o primeiro
parceiro comercial brasileiro na África.
Senhores Senadores:
Não só como Presidente da Comissão do Distrito Federal como também
interpretando a unanirriídade dos Partidos Políticos do Senado, por especial
delegação dos Lideres do Partido Democrático Social - Senador Nilo Coelho; do Movimento Democrático Brasileiro_- Senador Mauro Benevides; e
do Partido Popular - Senador Evelásio vieira, reafirmo a satisfação desse
encontro com Vossas Excelências, nesta Casa do Poder Legislativo brasileiro.
Já_ não somos, como ainda teimam afirmar, economistas fiéis às postulações de Kissinger, Brzezinski, Herman Khan, Servan-Schreiber, e alguns
outros cientista políticos e futurólogos norte-americanos e europeus, países
inteiramente -periféricos, desestabilizados em face do que convencionaram denominar ua sociedade trilateral" das democracias industriais: Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, por eles considerados como o tripé do desenvolvimento e dos direitos humanos universais.
Em um mundo eletronicamente entrelaçado, cada vez mais dominado
pela revolução científica e tecnológica, profundas mudanças estruturais, geradas pela educação e pelas comunicações, estão acontecendo.
Despontam, no horizonte próximo, em cada Continente, novos pólos de
irradiação política, econômica e cultural.
Os países exaustos e consolidados? beneficiários da espoliação colonialista, estão perplexos diante da nova realidade das potências emergentes na Asia, na América Latina, e na África, que se recusam a continuar como armazéns para o abastecimento de algumas metrópoles famintas de matériasprim-aS, ou depósitOs de massas humanas esfomeadas.
O Bràsil e a Nigéria têm um decisivo papel como protagonistas da história, por fó-rçã das respectivas potencialidades geodemográficas e económicas, de um e outro lado do Atlântico.

1

São nações engajadas num processo irreversív-el de desenvolvimento acelerado, historicamente amadurecidas, que avançam, céleres, para uma destinação de progresso, a serviço da paz e bem-estar de toda a humanidade.
Senhor Presidente:
.
Encerrando estas considerações, saúdo a nobre DelegaÇão Nigeriana, na
pessoa do seu Chefe, Senador A.D. Rufai (Presidente da C<! missão do Distrito Federal do Senado da Nigêria), integrada por I I eminentes Senado= c as-
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sessorada por representantes de importanteS órgãos do Poder Executivo des~
sa grande Nação irmã.
São Membros da Delegação os Senadores: A.A. Abogide, C.L. Adeoyi,
S.M. Ojukwu, participando, tambêm, o Senhor F.C.D.A. Abuja, da Agência
para o Desenvolvimento da Capital Federal; o Senhor Alhaji A. lbrahim, Secretário Oficial do Senado, o Senhor Okeleke Paul - Secretário, e o Senhor
Franklim Adesegha, da Agência de Notícias da Nigéria.
Que sejain. bem~vindos a Brasília, e vejam coroados de êxito integra[ as
suas observações, estudos e iniciativas.
Poder~se~ia repetir com relação às Repúblicas Africanas amigas, do outro lado do Atlântico, o conceito emitido pelo Chanceler Saenz Peíia, qUando
nos visitou, nos começos deste século: .. Tudo nos une e nada nos separa H.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Interrompo a sessão por
alguns minutos para que os Srs. SenadoreS tenham possibilidade de cumprimentar os Srs. SenadOies ·aa Nigêria e seus acompanhantes.

(A sessão é suspensa às 14 horas e48 minutos e reaberta às 14 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Agenor Maria. S. Ex• dispõe de 30 minutos.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Carlos Langoni, Presidente do Banco Central, afirmou que o Go~
verno não vai mOdificar nefn a doSagem nem o desenho da política econômi~
caem vigor. Disse que o -critériO Ob]etivo para mi:dir a dosagem dos remédios
aplicados pelo Governo ê o nível de reservas iilternaCionais.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o modelo económico que
prevalece hã tantos anos, no qual o financeiro sobrepõe-se à produção e ao
trabalho, é o maior responsável pela quebra dos valores, pelos desacertos,
pelo desequilíbrio da situação nacional e atenta contra a própria Segurança
Nacional. Baseado nestes princípios, procurei, no final desta semana, analisar
com profundidade esta realidade.
Sr. Presidente, SrS. SenadOres, 73% do dinheiro em circulação pertence a
bancos estatais, conseqüentemente pertencem à Nação. Se 73% do dinheiro
pertence à Nação e é manipulado através dos bancos oficiais, não tem por
que taxar-se numa valorização excepcional os juros, dando ao dinheiro a cer~
teza do. lucro fãcil e encarecendO O trabalho e a produção. Porque à proporção que encarece o dinheiro, é lógico, é evidente que se estã aciOnando,
queiram ou não queiram, a valorização da produção.

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V, Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA -
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Com o maior prazer.

O Sr. Aderbal Jurema - Como sempre, ouvimos V. Ex• nesta tribuna
com o maior respeito pela sua sinceridade, pela sua franqueza na anâlise dos
problemas nacionais. Mas V. Ex• falou que o modelo económico não sofreu
alteração. Discordo de V. Ex• Não há modelo económico estâtico, o modelo
económico é dinâmico. E se, hã alguns anos, nós inveStimos em obras de distante rentabilidade- eu dou um exemplo a V. Ex•, a ponte Rio-Niterói,
sem querer me deter em outros pr'oblemas maiores - V. Ex" não pode negar
que, de uns três anos para cá, houve um investimento maciço na agricultura.
E a prova é que nós tivemos e estamoS tendo safras- que há muitO-tempo não
eram registradas na história da agricultura brasileira. De maneira que V. Ex•,
que é um homem sério, um homem equilibrado, n-ão pode dizer a esta Casa e
à Nação que o modelo económico nãO mudou. O modelo económico estã mudando. Talvez não esteja mudando no ritirio e na agilização que V. Ex• desejaria. Era isto qUe eu queria ponderar a·v. Ex•
O SR. AGENOR MARIA- Meu dileto colega, Senador Aderbal Jure·
ma, V. Ex• está aparteando o Presidente Carlos Langoni. Foi ele quem disse
- e eu li aqui- foi o Presidente do Banco Central quem disse que "o Governo não vai modificar nem a dosagem nem os desenhos da política económica
em vigor". Conseqüentemente, o_ q_tl_~ eu quero ...

O Sr. Aderbal Jurema - Política não é modelo. Se há uma coisa extremamente plástica é política, porque a política é tudo. t, como diriam os antigos, a arte do possível, embora nem sempre seja a arte que nos satisfaça.
O SR. AGENOR MARIA- V. Ext- não me deixa concluir o raciocínio
do Presidente do Banco Central. O Presidente do Banco Central afirmou que
o Governo não vai modificar nem a-dOsagem nem o desenho da política económica em vigor, esta política econômica que altera os juros, que mantêm
uma correção monetária funcionando simplesmente a favor do Governo, que
mantêm urna taxa de juros exorbitante, que criou urna situação paradoxal: o
cidadão é, no Brasil, economicamente rico e financeiramente desgraçado. Isto

porque, V. Ex~ é o primeiro a reconhecer, quem tem uma estrutura económica de ordem pastoril, rural ou mesmo industrial e não dispõe de capital de
giro próprio, ele corre o risco de, trabalhando, perder o que tem, porque a
rentabilidade do financeiro se sobrepõe, de muito, à rentabilidade do econô~
mktf:Não se conhece, no Brasil de hoje, nenhuma estrutura económica que
ofereça 3.0 Seu proprietário renda de 10% ao ano. Não existe, não existe nerihuma propriedade, hoje, no Brãsii, que ofereça rentabilidade mínima que
possa fazer frente à rentabilidade do financeiro.
De formã que a minha presença na tribuna, trazendo este depO"imento do
Presidente Carlos Langoni e outros depoimentos, é no sentido de, mais uma
vez, ver se consigo despertar a atenção do Governo, para que ele reconheça
que, se 73% do meio circulante pertence aos bancos estatais, não hã por que
alterar demasiadamente o custo do dinheiro, sacrificando 90% do produtor
brasileiro que não tem capital. A descapitalização, neste País, é um fato;
quem não tem capital e precisa trabalhar- e é lógico, precisamos trabalhar
-com o dinheiro alheio corre o risco de, trabalhando, perder o que tem, porque a rentabilidade financeira se sobrepôs de muito à rentabilidade do econômico.

O Sr. Lázaro Barboza- Senador, V.

Ex_f.

•

•

me permite uma intervenção?

O SR. AGENOR MARIA -Com muito prazer, concedo o aparte ao
nobre Senador Lãzaro Barboza.

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Agenor Maria, a propósito
do aparte com que _v. Ex• foi honrado, hã pouco. pelo nobre Senador por
Pernambuco, Aderbal Jurema, eu estranhei a afirmação de S. Ex• de que, em
verdade, não se deve mudar coisa alguma na política agrícola deste País por~
que tivemos - segundo S. Ext- - uma ~as melhores safras no último ano.
Gostaria de convidar o nobre Senador Aderbal Jurema a analisar dois fatos:
primeiro, se tivemos uma supersafra, como explicar terem sido maciças as im~
portações de arroz da Birmânia, das Filipinas, e de outros países que se situam do outro lado da face da terra, para o nosso consumo interno? Como
explicar a situação de penúria do lavrador de hoje e como explicar, nobre Senador Agenor Maria, que se possa lançar sementes à terra, pagando juros de
até 85% ao 3no? COm essa politica dos juros implantada agora, a grande perspectiva da agricultura brasileira ~e digo isto com algum conhecimento, por~
que sou filho de lavradores, fui lavrador na meninice e sou produtor até hoje
- ê comO continuar produzindo. Eu não sei. Gostaria que, a qualquer hora,
o nobre Senador Aderbal Jurema pudesse me convencer do contrário.

•

•

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V, Ext- um aparte, jã que fui citado?
O SR. AGENOR MARIA- Gostaria que V. Ex• me desse um segundo
para que eu pudesse responder ao· nobre Senador Lázaro Barb._1za.

O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• é que ê o dono da tribuna. Eu é que suplico alguns segundos.
O SR. AGENOR MARIA:.... Muito obrigado.

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ext-?
O SR. AGENOR MARIA- Antes de conceder, com o maior prazer, o
aparte aó Senador pelo Mato Grosso do Sul, homem que tem uma vasta pro~
priedade, que conhece de perto o problema da produção neste País, eu me
permito dizer ao nobre Senador Lázaro Barboza, o seguinte: O Globo, do dia
30 de junho, deste ano, diz atravês do Sr. Reinhold Stephanes, Secretário da
Agricultura do Paranã:
A política de crédito subsidiado para a agricultura foi nefasta
e:rn seu Estado, proque provocou o desaparecimento de cem mil pequenas propriedades agrícolas, nos últimos dez anos, e o surgimento
de imensos latifúndios mecanizados.
Senador Lâzaro Barboza, o Governo, na sua ânsia criminosa de querer
produzir para exportar, subsidiou os latifúndios e automatizou as grandes
propriedades para produzir culturas de ciclo rápido, como a soja. Começou
depois, através de incentivos fiscais, a desenvolver a industrializaç_ão daquela
rnatéría-prima para exportar, e depois começou a premiar a exportação, a um
ponto que os subsídios foram muito alêm da nossa capacidade. O que se deu
de subsídio, oeste País, nestes últimos anos, é uma coisa que só se lendo os dados da emissão de papel-moeda, sem lastro. Entre os anos de 75 e 80, a emissão foi mais de 300 bilhões de cruzeiros, sem lastro. Para que a Casa tenha
uma idêia, a emissão, nO ano de 75, foi de 35 bilhões e 50 milhões. A emissão,
em 1976, foi 51 bilhões; em 77,71 bilhões, em 1978, 103 bilhões; em 1979,187
bilhões e, este ano, até julho, 326 bilhões, para justamente manter urna políti~
ca artificial. Esta é a grande realidade.
O Sr. Reinhold Stephanes, que é urna pessoa do Governo, trabalhou
aqui, em Brasília, no Ministério da Previdência Social e agora é Secretãrio de

•

•

A~ostude

•

Agricultura do Paranã. Quem diz não é à PMDB, quem di'rz não é Agenor
Maria, quem diz não é a Oposição. Reinho!d Stephanes explicou que os pequenos e médios produtores não tiveram acesso ao crédito subsidiado ...
O Sr. Lá:za!'o Barbo:za -

•

•

•

•

•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Pois não. Ouço, com o inaior prazer, o
aparte de V. Ex•. nobre Senador José Fragelli, representante 4o Mato Grosso
do Sul.
:
O Sr. José Fragelli- Nobre Sc;:nador Agenor Maria, zbeu aparte será
bem curto - quero me referir a uin trecho anterior do seu discurso. Quero
apenas lembrar, quando V. Ex• se referiu, aqui, à rentabilidade das atividades
económicas, inclusive das propriedade_s, que, nesta Casa, hâ alguns anos, o
ex-Senador Italívio Coelho fez um discurso mostrando que:a rentabilidade
das propriedades rurais de pecuaristas, àquela época, e era Uma boa época,
não passava de 5% ao ano. Mas, agora, estenderei um pouco mais o meu
aparte. Pelo que V. Ex• acaba de ler, isto que V. Ex• chama! de modelo e, a
meu ver, com razão, tem levado a que médios e pequenos proprietários, justamente, pela baixa rentabilidade, vendam suas propriedades. Esse processo em
Mato Grosso do Sul já vem há pelo menos quinze anos. Não ~ei se o Senador
Saldanha Derzi vai me permitir, mas vou le-rribrar uma passagem. Encontreime com ele em Bela Vista- eu estava até fora da política e de Deputadoperguntei-lhe: o que está fazendo aqui, Rachid? Disse-me ele: ~stou comprando umas propriedades porque eu não suporto o cerco dos mieus amigos que
querem me vender pequenas propriedades porque não têm co'ndições de con~
ti nua r a explorar as suas terras. E, agora mesmo, isto está acontecendo no
Mato Grosso do Sul. De sorte que esta baixa rentabilidade a que V. Ex" sereferiu é um fato que não é de hoje, Muito obrigado pelo aparte.
O SR. AGENOR MARIA -·Senador José Fragelll, o Senado Aderbal
Jurema é um intelectual, acredito que tenha pela terra talvez o maior carinho
mas, sinceramente, tenho a impressão de que S. Ex' está afastado das lides rurais, e talvez não esteja a par das grandes dificuldades que estãP tendo aqueles
que produzem neste País. Senador José Fragelli, quem produz no campo,
passou, a partir de 1967, a responder por um encargo tributàrio desumano,
impatriôtico e inconstitucional que foi a modificação da lei da tributação.
Nós sofríamos uma incidência fiscal, conhecida como Imposto de Vendas e
Consignações, imposto em cascata, e pagávamos 4,5%. Acabaram com esse
tipo de tributo e nos impuseram uma taxa de ICM de 18%, incidindo sobre o
produto bruto nas nossas mãos, ·como se trabalhar e produzir'na lavoura fosse lucro certo. A patir de 1967, a produção rural deste País passou a sofrer um
tipo de tributação, em que a pe.<~soa paga imposto porque produziu, não porque tenha grande dinheiro .. ,

O Sr. José Fragelli -

•

E é verdade ...

O SR. AGENOR MARIA-, .. enquanto que os grandes produtores
aproveitaram esse empréstimo barato para adquirir as fazendas dos menores.
Acrescentou que essa situação produziu bons resultados em termos de aumento da produção de trigo e soja mas, também, trouxe a Concentração da
renda e da propriedade no Estado do Paraná. Houve, nos ú~timos dez anos
no Paraná, uma evasão de população surpreendente, mais d~ 100 mil pequenas propriedades desapareceram, milhares de trabalhadores ficaram sem emprego e ocorreu uma emigração inacreditável da população paranaense para
o Paraguai, Rondônia e Mato Grosso. Não é Agenor Maria ~:Iuem diz, quem
o diz é uma pessoa ligada ao Governo. ê a administração desse jaez que está
nos levando para a "rua da amargura".

O Sr. José Fragelli -
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Substituíram a cascata por uma 'catarata.

O SR. AGENOR MARIA- Muito bem! De forma que, o que hã, é um
esvaziamento total na agricultura. O que está havendo é uma política malsã,
que tem como objetfVo esvaziar o campo, aumentando o êxodb rural, e criando uma situação insustentáV-el. Nunca vi, Senador Fragelli, tamanha irresponsabilidade, porque aumentar exportação, subsidiai1do sem poder subsidiar, dando incentivo fiscal sem poder dá-lo, e agora, premiaitdo, sem poder
premiar, representa irresponsabilidade. Não podemos ficar a mercê de um
modelo extrovertido, que depende exclusivamente do mercado internacional.
Veja V. Ex•: o nosso café sõ da preço quando cai urna geida, se não tiver
uma geada, o café sobe aqui no Brasil, mas no exterior baixa de preço. O açúcar só dá preço quando a beterraba desaparece na Europa, pois quando a
produção de beterraba é grande, quem dá preço ao açúcar sãO eles. Os grandes países industrializados, por incrível que possa parecer, continuam ditando os preços dos produtos nobres dos países produtores de matéria-prima.
Essa é a grande realidade! Resultado: quais são os nossos produtos nobres? t
o cacau, é a soja, é o caTé, é õ açúcar. Quem dá os preços? Somos nós? Não.
Quando cai uma geada, como a de agora, o preço da saca' do café reage;
quando o ano é normal, sem geadas, nós não ditamos os p~eços.
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É este o tipo de modelo que, desde que aqui cheguei nesta Casa, condeno, que mais uma vez volto à tribuna, já desta vez para condenar mais veementemente.
S. Ex• o Sr. Ministro Delfim Netto e um Vice~Líder do Governo dizem
que a nossa situação aqui, ainda é um pouco melhor do que a situação da Polónia. Mas, pelo amor de Deus! Como~ que querem comparar- o Ministro
Delfim Netto, e ontem, o nobre Senador pelo Pará- a nossa situação com a
da Polônia?
Eu tive a curiosidade, Senador Fragelli, de fazer um levantamento eco~
nômico da Polónia e constatei o seguinte: a Polônia tem 312.677km 2; o Brasil
tem 8.511.000km 2• Vinte e sete vezes maior do que a Polónia! Mas, por incrível que pareça, na Polônia a taxa de consumo de carne semanal per capita ê de
meio quilo; e a Polónia importa carne~ aqui, no Brasil, nós estamos exportando carne, e eu conheço nordestino que nasce, cria~se, vive trinta, quarenta,
cinqUenta anos e morre sem conhecer carne, sem se alimentar de carne, porque o salário que ele ganha não oferece poder aquisitivo para adquirir a carne. O salário na minha ârea, no Nordeste, é 6.712 cruzeiros; descontados os
8% dos encargos sociais, ele recebe 6.146 cruzeiros e nãQ pode comprar um
quilo de carne. Conseqüentemente, querer nesta tribuna dizer que a nossa situação é melhor que a Polônia, tenha santa paciência! É preciso conhecer de
perto a realidade da Polônia e conhecer de perto a realidade do Brasil.
Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, neste levantamento eu constatei que a
agro pecuária da Polónia se resume à batata, beterraba, centeio, cevada, suíno
e trigo. No Brasil: café, arroz, cana-de-açúcar, feijão, soja, trigo, mandioca,
amendoim, batata inglesa, algodão, laranja, banana, abacaxi, gado bovino,
enfim~ é urna situação totalmente diferente .
O que acontece, Sr. Presidente e Srs. s·enadores, é- que a política fiscal é
errada, a política tributária é errada: ou nós vamos de encontro à lei que estão
criando esses monstros, esses paradoxos ou ·eu não sei para ·onde nós iremos
ser arrastados. É preciso que se entenda: não é possível ficar o agricultor submetido a um processo tributário incidindo porque ele produziu. Porque ele
pode muito bem produzir deficitariamente; ele pode muito bem produzir e
perder dinheiro. Ora, pelo amor de Deus! Pagar 18% de ICM perdendo dinheiro, com a produção defidtái'1a, é inteiramente impossível; dai a falta de
motivação para o homem produzir, para o homem trabalhar.
Um outro aspecto: os encargos sociais que incidem sobre o valor do produto de 2,5%, nós produtores rurais os pagamos por toda a nossa produção,
globalmente 2,5% de encargos sociais. Pois bem. Vejam__! __ Sr. Presidente e Srs.
Senadores, como -é paradoxal: num país oo-de-a-m-é--dia-d-e·vida é--à-e-60a-nos,-o
agricUltor para se aposentar tem que chegar aos 65 anos .. N6s pagamos desde
a mais tenra idade~ Pagamos porque produzimos 2,5%; não temos outro direito senão a aposentadoria depois dos 65 anos. A qual representa um pouco
menos da metade de um salário mínimo. Pagar 2,5% de encargos que incidem
sobre o valor da produção num país inflacionário, carreando bilhões para a
Previdência! E quando completa_65 anos de idade, esse homem que trabalhou
desde a mais tenra idade - porque no campo começa-se a trabalhar com 5
anos colhendo algodão, indo buscar água - só depois de 65 anos de idade é
que ele tem direito à aposentadoria rural. E qual o direito da aposentadoria
rural? Meia aposentadoria rural, porque a Previdência Social confessa que os
4 mil e poucos cruzeiros não atendem mas não tem corno pagar mais.
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se esse tributo que incide sob_r_e o
produto dê ou não dê lucro é certo, eu queria que alguém me conformasse, eu
queria que alguém me clareass.e,.eu queria que alguém conseguisse me pôr na
cabeça que esse tipo de tributo é certo. Se essa aposentadoria depois dos 65
anos que não reflete nerri de ~onge a necessidade do aposentado, porque os 4
mil 340 cruzeiros não pagam realmente nada, isto realmente cria a situação de
dificuldade, em que vive hoje a nacionalidade!

O Sr. Aderbal Jurema -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA -

Com o maior prazer.

O SI'. Aderbal Ju!'ema- Estou acompanhando a análise muito humana

que V. Ex' está fazendo. Mas, V. Ex• não pode negar que a luta que o Brasil
trava não é uma luta apenas do Governo. Por exemplo o caso dos bancos; os
banqueiros. no Brasil precisam de fato mudar de mentalidade, porque eles
são apenas repassadores de dinheiro. Eles não correm riscos. Até os atravessadores correm um risco maior do que eles porque compram o melão lá no
São Francisco e vêm vendê-lo em Brasília, o qual pode apodrecer, pois é-mercadoria perecível. Já os banqueiros não. Eles emprestam o dinheiro com todas as garantias, mas não correm riscos. Eu gostaria de ver os banqueiros
participando, por exemplo, do Projeto Carajãs. Eles precisam correr o risco
como correm os banqueiros norte-americanos. Nisto é que o Governo está interessado em convecê-los. Quanto à inflação, V. Ex• sabe que nestes últimos
três meses, ela não parou mas desatívou um pouco. V. Ex• há de reconhecer
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isso. Estamos com uma média menor do que a dos três meses anteriores. V.
Ex• há de verificar o esforço que estamos fazendo na área de exportação. Por
quê? Para poder equilibrar o que chamamos "balanço de pagamentos". Vamos chegar em outubro zero a zero. Por que zero a zero? Porque aumentamos
a exportação de manufaturados. Sabe V. Ex' que hoje corre páreo a exportação de manufaturados por uma exportação dé produtos primários. Antigamente éramos um país onde dizíamos que vivíamos da sobremesa, do café e
do açúcar. Jã hoje a nossa situação está se modificando. De maneira que, embora nós reconheçamos que a inflação não foi debelada, e que é difícil debelála, nós temos também que dar um crédito a este Governo no sentido de que
ele tem - e ninguém mais do que ele- o interesse de desativar a inflação e
de procurar o equilíbrio da balança de pagamentos.
O SR. AGENOR MARIA - Senador Aderbal Jurema, os títulos em
protesto aumentam, o desemprego cresce- e como cresce o desemprego neste País, Senador! A cada dia V. Ex' vê pela televisão e pelo rádio o desemprego aumentando. V. Ex' diz que o Governo dialoga com os empresários da
rede bancária ...
O Sr. Aderbal Jurema- Excelência, a inflação era um bicho-papão para
os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje estão com uma inflação de I I% e
outros países da Europa também, corno a Inglaterra, a França. Nunca eu
atravessei a Alemanha de ponta a ponta numa inflação de 2%, isso era um
bicho-papão. Veja V. Ex~ hoje como está. Por quê? E eles têm uma inflação
menor do que a nossa? Por quê o desemprego? Porque eles não têm o ritmo
de crescimento que nós temos.. Em 1930 nós tínhamos 30 milhões de habitantes; em 1981 somos 120 milhões de habitantes.

O SR. AGENOR MARIA- Senador Aderbal Jurema, este crescimento
na base do dinheiro emprestado em que nós saímos de 2 bilhões e 900, em
1964, para quase 60 bilhões, sinceramente não me convence. Este tipo de desenvolvimento onde as doenças crescem, onde o País nã_o tem mais uma medicina preventiva, onde os salários não correspondem à plena necessidade do
homem que produz, onde cresce assustadoramente o êxodo rural, onde a dívida interna do País vai a I trilhão de cruzeiros! Senador Aderbal Jurema, o
que me assusta é que, em 1973, quando estourou a guerra do petróleo, a
França em 1974, a Inglaterra em 1975, começaram a fechar fábricas de automóvel, a diminuir a fabricação de car~ros.- Aqui nO Brasil aconteceu o contrário: nós saímos de uma produção de600 mil veículos em 1973, para produ~
zirmos no ano passado 1 milhão e 170 mil veículos.
O Sr. Aderbal Jurema -

Perfeito.

O SR. AGENOR MARIA - Quer dizer, aumentamos o número de
fábricas e ficamos numa dependência maior do petróleo, enquanto o Japão
- que é como nós, importador de petróleo, mais do que nós ainda- desenw
volveu os seus transportes de massa. E hoje 75% do transporte de massa do
Japãot da Inglaterra, da França não dependem de petróleo, e aqui nós dependemos totalmente do petróleo. A crise da Bahia foi uma crise dependente de
petróleo, porque subiram 61% as passagens, e só quem ganha esse salário des~
graçado de 6.712 cruzeiros é quem sabe o quanto representa um transporte
caro. De forma que, em 1973, os países mais evoluídos do mundo começaram
a fazer por onde diminuir a produção de veículo, até fechando as suas fábricas. Aqui no Brasil foi diferente: abrimos mais fábricas, aumentamos a produção de veículos, aumentamos os contingentes de operários das fábricas e
hoje a situação está aí. A crise da Bahia foi transporte de massa. E para que
V. Ex' tenha uma idéia veja: São Paulo com os seus 15 milhões de passageiros
tem apenas, sem depender do transporte de diesel, apenas 4,9 dos transportes.
Apenas 4,9% dos transportes de massa de São Paulo não dependem do diesel.
O resto é totalmente dependente do diesel. Como é diferente da Inglaterra, da
França e dõ Japão.
Um outro aspecto: de onde vem a crise do desemprego em São Paulo?
Da indústria automobilística. Por quê? Porque enquanto a França, a Inglaterra e a Alemanha fizeram isso, aqui aumentou-se o número de fábricas,
aumentou-se a produção de veíc:ulos.

O Sr. Aderbal Jurema- Permite uma pequena intervenção, nesta altura'?
O SR. AGENOR MARIA- V. Ex• vai me permitir concluir o meu raciocínio.
Se V. Ex• puder me provar que a produção de veículos não subiu de 600
mil, em I973, para 1 mil~ão, 170 mil, agora em 1980; se V. Ex• puder dizer
que realmente não estou com a verdade, de que na França, na Inglaterra fecharam fábricas e aqui nós permitimos que se abrissem mais fábricas; se V.
Ex' achar que o nosso transporte de massa não depende quase do diesel e que
não fizemos nada nesse setor, aí V. Ex• realmente vai me apartear e eu ficarei
muito feliz. Mas posso afirmar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso transporte de massa é quase que totalmente dependente do petróleo; os nossos gas-
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tos públicos estão a cada ano maiores; não se fez nada para diminuir os gastos públicos e as despesas públicas neste País~ quem encarece mais o custo de
vida é o Governo, com urna política realmente malsã; não procura fazer uma
economía de nada. Os nossos orçamentos estão aí para quem quiser ver. O
Orçamento da União, como um todo, é um tanto, o orçamento das empresas
de economia mista é um outro tanto, totalmente diferente, e ninguém se entende. Infelizmente, esta é a realidade que trago para a tribuna, na tarde de
hoje.
Com o maior prazer ouço o nobre Senador Aderbal Jurema.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Solicito ao nobre orador
que não conceda mais apartes a partir de agora porque o tempo de V. Ex' jâ
se esgotou.

O Sr. Aderbal Jurema- Apenas para dizer a V. Ex•, dentro da sua argumentação, desse estudo comparado que V. Ex• está fazendo tão bem, que nos
últimos doze meses, até maio, o crescimento industrial, dos Estados Unidos
foi 6%, o desemprego 7,5%, inflação 9,5%, na Alemanha, o crescimento foi
zero, o desemprego, 5,4%, a inflação, 6,9%; na Inglaterra, 8% de crescimento,
II% de inflação, I I ,5% de desemprego; na França, 89f de crescimento industrial, 7% de desemprego, 13% de inflação. Veja V. Ex• como esses países, com
sua economia tão bem organizada, tão louvada, estão sofrendo problemas
proporcionalmente, em percentual, maiores do que nós. Por esses dados, V.
Ex• hã de verificar que é muito difícil para um País em desenvolvimento conter a inflação sem a recessão_. Daí o grande problema, não apenas do Governo, como também dos empresários, de todos nós, das classes liberais, de toda
a elite brasileira, é conseguir conter a inflação, diminuir o ritmo da inflação
sem en~rar na recessã?. Esse é o grande drama brasileiro.
O SR. AGENOR MARIA -Senador Aderbal Jurema, V. Ex• deveria
citar de quanto foi o endividamento da França, da Alemanha, nesse período.
Quanto ao Brasil, até o mês passado captamos onze bilhões de dólares emprestados e precisamos encontrar quem nos empreste mais seis bilhões, para
fazer dezessete, só para aliviar a balança de serviços, uma balança de serviços
que só em juros, juros que vão e não voltam, juros que não têm retorno, nos
levarão, este ano, oito bilhões de dólares.
A nossa dependência do capital estrangeiro é tão grande que não temos
mais o direito de dar o preço daquilo que produzimos. Somos hoje uma
Nação, em termos de endividamento, muito mais sujeita do que o Brasil Colônia de Portugal. Em termos de endividamento, a nossa situação hoje é mui~
to mais de colónia do que quando o Brasil dependia de Portugal. Por quê?
Por que eu. faço esta afirmação? Porque estamos devendo um dinheiro, Senador Aderbal Jurema, que só em juros nos levam oito bilhões. E eu fico embasbacado, quando eu chego no comércio e encontro à venda lenços, camisas,
por tudo pagando-se roya!ties. Tudo hoje é Pierre Cardin, não sei o que, tudo
na base do royalty, como se nós vivêssemos às mil maravilhas, nadando em
dinheiro. Não sei por que se compra urna camisa genuinamente brasileira e lâ
está uma etiqueta francesa. Pelo amor de Deus! Uma meia genuinamente brasileira, com uma etiqueta francesa, pagando royalty. Não estamos podendo,
Senador Aderbal Jurerna, pagar os nossos compromissos em dia, não temos
como pagar o juro da dívida. Por que, então, pagar-se royalty para usar uma
camisa fabricada de pano brasileiro, mão~de-obra brasileira, know-how brasileiro, pagar royalty para usar a marca estrangeira, Sr. Presidente? São esses os
problemas que eu trago para a tribuna, protestando contra um Governo que
parece insensível à alma nacional.

•

•

O Sr. Aderbal Jurema- É a livre empresa que faz isso, não é o Governo.
O SR. AGENOR MARIA- Que livre empresa é esta, Senador Aderbai
Jurema, que dã o direito de se pagar royalties aumentando a aflição de uma
balança de serviços que está cada dia mais sobrecarregada? E V. Ex• sabe
muito bem que a dependência de qualquer país está no endividamento. Se estamos nos endividando cada vez mais, cada vez mais estamos nos tornando
dependentes. Depois, a falta de prioridade. Estamos fazendo várias obras.
Analisamos Tucuruí, vamos analisar o programa nuclear, vamos analisar
ltaipu, como se nós tivéssemos realmente um potencial para arcar com ônus
de tamanhas obras sem termos as mínimas condições. Isso chama-se irresponsabilidade, querer fazer o que não se pode, e dar ao operário brasileiro,
nos dias atuais, o que estã aí. O salãrio, hoje, representa fome, o subsalário
nem sei mais o que representa, e o desemprego eu não sei para onde está nos
arrastando.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com estes esclarecimentos, quero deixar
consignado, da tribuna, mais uma vez, na tarde de hoje, o meu veemente protesto contra um modelo que valoriza o financeiro e joga à sarjeta do abandono, do sofrimento e da dor, milhões de pessoas que, trabalhando, não tem
mais o direito de viver com dignidade. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

•

•

Agosto de 1981
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Jorge Kalume.
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Concedo a palavra ao

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
.
O Brasil, neste dia, de pé e orgulhoso, vê defluir mais uiil aniversário de
seu eminente filho, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Çaxias, Patrono
do ExércitO Nacional.
_ __ __ .
Levado pelo meu sentimento de culto aos_ nossos pró-homens, que edificaram esta Pátria, não poâeria deixar de relembrar a data .em que veio ao
Mundo aquele que seria o soldado respeitado e se tornaria o herói nacional!
Relembrar essa figura exponencial, um homem que, no d~correr dos seus
77 anos de vida, provou todos os dissabores e amarguras da~guerra e, poste~
riormente, a oposição dos que lhe eram contrários, mas que recebeu todas as
glórias, morrendo reverenciado pela Nação inteira .
A vida do Duque de Caxias obedeceU á dois importantes'imperatiVós nacionais:- -o ExércitO e a p01ítica. Barão, Conde, Marquês e Duque; Ministro,
Senador, Presidente de Províncias e Chefe de vários Gabin.etes. Por fim, o
condestãvel do Império.
O depoimento do General Pedro Cavalcanti define a performance de Ca-

xias:
"Há, na históifa-de cada povo, pelo rolar dos anos, períodos de
suma grandeza. Luiz Alves de Lima é a expressão de um desses
períodos da nossa história, ·todo ele- marcante, desde a época da Independência às portas quase da República. De tal p10do que o seu
nome é uma legenda que passou à posteridade."

E. um fato inconteste. O Brasil passou por um perfodo de consolidação
de sua nacionalidade, assistido pelo Duque de Caxias. Se Cáxias não tivesse
existido, seriam hoje as mesmas, as dimensões do nosso território? Seríamos
hoje um único país'? f: difícil responder, mas os riscos de uma: defecção foram
muitas vezes afastados pela ação firme, enérgieã~ patrlótic~- e desprendida
desse eminente brasileiro.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V.-Ex•, eminente Sehador?

.

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer, nobre Senador Aderbal Jurema .
O Sr. Aderbal Jurema- Ao ocupar a tribuna no dia 25 de agosto, V. Ex•
está falando não apenas no seu nome pessoal mas em nome do nosso Partido.
E, em nome da Liderança, quero dizer a V. Ex• da oportunidade do seu discurso, sobretudo d_o ponto de vista sociológico.~ sem dúvida, o Exército Brasileiro um dos maiores responsáVeis pela nossa unidade naciOnal, esta unidade que nasceu nos Montes Guararapes quando brancos, pretos, mulatos e
índios expulsaram o holandês invasor; ~~ta unidade que nasÇeu nas coxilhas
do Rio Grande, quando gaúchos e brasileiros Souberam deter as ambições de
Solano Lopes; esta unidade que tem sido a tôniCa do ExérÇito Brasileiro, a
unidade nacional. E ele a tem defendido com o s_açrifício -da Slla própria vida.
Por isso, Sr. Senador Jorge Kalume, estamos aqui para dizer:a V. Ex• que admiramos a oportunidade do seu discurso, quando e~a_lta a figura de Lima e
Silva, sem dúvida, o condestável do Império e o Patrono não: apenas do Exército Nacional, mas ó Patrono da integridade brasileira.
O SR. JORGE KALUME- MUito obrigado a V. Ex• Mais uma vez V..
com a beleza e objetividade da sua linguagem, vem enriquecer este pronunciamento,-·esta s:iiidação que neste dia estamos fazendo, em homen(l.gem
ao grande brasileiro Duque de Caxias.
O caso de São Paulo comprova essa afirmativa no episódio em que se envolveu o Padre Feijó, quando, de Sorocaba, escreveu ao Barão de Caxias:
Ex•~
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e como um profeta vaticinara:

..A posteridade dará a este egrégio cidadão o lugar que a pátria
reserva para os seus filhos beneméritos."
·
E esse depoimento data de 1879, quando Caxias era vivo. A conduta de
<?axias, Como seu apanágio, já fazia vislumbrar o reconhecimento após a suá
morte.
Caxias, elevado à condição de nome tutelar da Pátria, é exemplo para todos os brasileiros e representou- o liame do Brasil de ontem ao Brasil de hoje e
do futuro.
Pai espiritual do Exército, cuja grandeza repousa no exemplo dado a
seus comandados, seu nome cada vez mais de engrandece com o passar dos
dias. E o atual MinistrO Walter Pires, um dos discípulos de Caxias, ao
lembrar os seus feitos, afirmara que

..o exemplo legado pelo insigne Chefe Militar há de ser honrado
pelo Exército) que-cOntinuarã marchando pelos caminhos traçados
por seu patrono, sempre cônscio que a expressão maior de sua força
resulta de sua inabalável _coesão interna, do rígido respeito à disciplina e à hierarquia, da perfeita identificaÇãO com os autênticos anseios da população e do restrito acatamento à autoridade do Presidente da República, seu comandante supremo".
E adicionou:
"'-o- Exército é, por assim dizer, o ponto de convergência a que acorrem, anualmente, os nossos jovens patrícios de todas as procedências, para a prestação do serviço militar. Ê a própria Nação que se
renova, em vigília permanente, guarnecendo todos os setores do ter~
ritório- nacional".
Efetivamente, onde quer que se esteja _neste território de 8 mil~õ~s e 500
mil km 2, está presente a figura ímpar de Caxias, representada pelos seus discfpulos, não apenas com o fuzil e a espada, mas com o trato r, abrindo estradas,
suas ofiCin-aS abrangendo carpintaria, marcenaria, mecánic:i, suas escolas as
mais di:--ersas, preparando o jovem de amanhã.
E corroborando o que estou dizendo, desejo abrir um parêntese para registrar um fato-por mim-presenciado em dias áo mês de julho, qUando visitei
o 7? Batalhão de Engenharia e Construção, sediado na cidade acreana de
Cruzeiro do Sul e responsável pela abertura da grande estraâa que integrará
todo o Estado do Acre. Seu comandante, o Coronel Marnie d_e Paiva Silva,
mostrou~ me e ao Deputado Federal Wildy Viana, que me acompanhava, bem
como ao Prefe_ito do Município, João Soares de Figueiredo, um grupo de 16
jovens, entre 1_2 e 16 anos, a:rrebanhados no mês de outubro de 1980, nas ruas
cruzeirenses, porque representavam perigo para a população. Pois bem: esses
jovens- que seriam futurós marginais- jã com 9 meses de convivênda naquele quartel, conduzidos e orientados dentro da disciplina, conscienti:zaramse do erro e da má conduta por eles adotada anteriormente, abominaram o
crime, tornaram~se pacatos, disciplinados, freqUentando escolas, bem alimentados e destinados cada um a uma profissão.
h assim que procede o Exército de Caxias nas paragens mais distantes,
garantindo as fronteiias e cOlaborando pelo alevanta menta da sociedade. São
os ensinamentos do inolvidável Patrono que impregnaram seus seguidores.
E ao Exéicito de Caxias dos tempos atuais, face a dinâmica do Mundo
- fcuto das comunicações rápidas, com o adventod_a elevada té_cni~ ~rn to~
dos os campos da ciêilcia- cabe uma participaÇão mais pi'ofunda ditada pelas circunstâncias. Dentro deste raciocínio, numa louvável entrevista, o Sr.
MiriiSirO Walter Pires definiu a ação da Fo_rça pela qual é rCsponsãvel:

Aí ficou demonstrada a sua leald_ade, o seu patriotismq s~m jaça, o seu
amor invulgar ao Brasil!
:

"C~be ao Exército, juntamente com as outras forças singu_lares,
assegurar aos Poderes da República as condições necessárias ao
aprimoramento do regime, mantendo o estado de segurança indispensâvel ao desenvolvimento e à democracia."
Vejo, nesses atribulados tempos que estamos vivendo, há um século do
desaparecimento de ~axias, que seus ensinamentos não foram debaldes, que
ao lado da Marinha de Tamahdaré e a Força Aérea de Eduardo Gomes, seus
seguidores ·têm sabido atualizar-se de acordo com as circunstâncias, pois
corno escrevera o professor José_ Alfredo Amaral Gurgel,
"urge compreender a guerrea contemporânea, racionalizando seu
entendimento, a fim de criarem-se novos meios de Defesa, compatíveis com O momento vivido".

O historiador Tristão de_Ah~ncar Araripe lembra, errí sua .. Memória
sobre a guerra civil do Rio Grande do Sul" que
"0 Duque de Caxias, como guerreiro, distinglliu~se pela huma~
nidade, pela previdência e pela modéstia, impreterivel sinal das almas nobres."

Concluo," Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizendo que foi por demais difícil a vida de Caxias. Porém soube ele ma:nter-se altaneiro em todos os momentos em que a Pátria o convocava 'para solucionar as questões, quer como
soldado, quer corno estadista. Era por excelência a figura indicada para pacificar. E suas palavras como Presidente do Conselho, jâ setuagenário, bem de--

"Quem dirià q'ue-em qualquer tempo o Sr. Luís Alves de Lima
seria obrigado a combater o Padre Feijó? Tais sãQ as coisas desse
mundo."
·
E a resposta não tardou: ..
"Quando pensaria eu em algum tempo que teria de usar a força
para chamar à ordem o Sr. Diogo Antônio de Feijó? Tais as coisas
do mundo!"
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monstram que seu amor à Pátria era permanente. .,Manter a paz externa disse Caxias - sem quebra da dignidade e direitos do Impêrio; seremos moderados e justos, observando religiosamente as leis e resolvendo as questões
internas com ânimo desprevenido"'.
A Duque de Caxias, figura ímpar de dignidade, de pureza, de patriota,
de honradez e de pacificador, a homenagem desta Casa, à qual pertenceu e
soube dignificar com a sua marcante personalidade de varão de Plutarco.
Saúdo, po1s, o Duque de Caxias, pelas-suas excelsas virtudes de soldado
bravo e leal, tendo permanentemente a seu lado o humanitarismo do estadista, que também engrandeceu a vida política do Império. (Muito bem! Palmas
prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A Presidência prorroga a
Hora do Expediente por IS minutos. Concedo a palavra ao nobre Senador
Almir Pinto.
O SR. ALM!R PINTO (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Ontem, quando 'Ocupei a tribuna do Senado Federal, reportava-me exatamente ao. pronunciamento feito em SesSões anteriores por S. Ex• o nobre Se'nador Agenor Maria, quando o ilustre parlamentar rio-grandense-do-norte
falava sobre a questão da alimentação do nordestino, principalmente aquela
que deveria ser rica em proteína, a base de peixes pescados.em açudes, sob a
fiscalização do DNOCS. Disse eu então que, diante daquele proitunciamento
do insigne Senador, havia procurado a SUDEPE, para receber de lã os dados
necessários sobre o que estava sendo feito no Brasil e, principalmente no Nordeste, por aquela autar.quia com relação à questão do aumento do pescado
em nossos mananciais.
Fui muito bem acolhido 'pelo seu Superintendente e r.ecebi, ae um técnico
de alto valor, ao qual fiz referências, no meu discurso, Dr. Raul Mesquita,
um trabalho muito bem elaborado sobre a questão da piscicultura no Nor·
deste.
Estou agora? neste instante .falando apenas para pedir à Mesa, presidida
por V. Ex", que autorize a devida retificação na vinheta da Voz dr; Brasil~ -de
ontem, que cometeu um lapso, acredito que involuntário •.Quando .cu pretendia exatamente homénagear a SUDEPE, a vinheta diz, quando se referia ao
meu pronunciamento:
uBaseado em trabalho elaborado por técnico·s da SUDEPE ... "·
Não é verdadeiramente isso c. sim, técnico da SUDENE.
~por isso, Sr. Presidente, que desejo da Mesa essa retificaçã~~ Não é que
a SUDENE não mereça a nossa homenagem, mas, na sessão de ontem, eu tinha por escapo homenagear àSUDEPE pelo trabalho que o Dr. Raul Mesquita encaminhou a .este humilde Senador da República. Procurei transmitir
ipsis/iueris aquele trabalho feito pelo ilustre técnico da Superintendência do
' Desenvolvimente da Pesca.
'É apenas isse. Foi um lapso involuntário da vinheta da Voz do Brasil e
faço· o reparo por uma questão de-justiça. A homenagem que desejo prestar,
no momento, não ê a SUDENE e, sim, à SUDEPE.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex< será atendido, nobre
Senador Almir Pinto~
Com a p.alavra o nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Faleceu na noite de domingo passado, na Capital do Rio Grande do
Norte, uma legítima vocação de homem público de nosso EStado.
É com incontida emoção que transmito esta notícia à Casa e à Nàção e
traço este rápido necrológio em homenagem àquele conterrâneo de marcantes qualidades, arrancado do nosso convívio de maneira trágica e prematura.
Demócrito de Souza Paiva nasceu em Alexandria, no dia 18 de agosto de
1945. filho de Valdemar de Souza Veras e Maria Antonia Paiva de Souza, integrantes de tradicional família do Rio Grande do Norte.
Logo cedo iria demonstrar privilegiada e indisfarçâvel vocação para a
vida pública, encaminhando-se para o aprendizado das Ciências Jurídicas,
tendo obtido sua graduação na Universidade Federal do Rio Grã.nde do Norte.
Sua vocação pública e seu idealismo haveriam de levá-lo aos embates
políticos.
Em 1970, o povo do Rio Grande do Noite o conduziu à Assembléia Legislativa, onde continuaria, em 1974, reeleito que foi na oportunidade.
Deputado, integrando a Bancada da extinta ARENA, teve uma atuação
das mais destacadas, especialmente no debate da problemática sócio_econômica do seu Estado.
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Funcionário de carreira do Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária - INCRA - foi convocado pelo Governador Lavoisier Maia
Sobrinho para exercer as funções de Dirctor Administrativo da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrário- CIDA - onde com sua capacidade e desprendimeOto iria prestar relevantes serviços à agricultura e agropecuãria norte-rio-gr.andense.
A morte iria arrebatá-lo tragicamente no domingo passado, quando se
pr.eparava para os embates da campanha de 1982.
Contava 36 anos de idade e uma vida cheia de realizações. Deixa uma
profunda lacuna na vida política do Rio Grande do Nort~ a quem serviu
com amor durante sua curta existência.
A sua dedicada esposa, Maria Adélia Sales de Souza Paiva, aos seus fi1hos queridos Mona Liza, Demócrito Junior, Melissa e Jaima, aos seus pais,
V.aldemar e Maria Antonia, aos seus irmãos Napoleão, Suerda, Diana, Maria
das Graças, Maria do Socorro e Katia e a todos os familiares, amigos, corrcligionãrios e con1errâneos, a nossa fraternal mensagem das mais profundas
condolências.
·
Muito Obrigado.

•

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
·
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Recebi de Campina Grande, na Paraíba, e leio, para que coitste dos anais
desta Casa. o seguinte telex:
Ao
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Senado Federal
Brasilia - DF.
Telex/CircularfFURNEjGP/003/81

15-8-81
Sob pressão mais justas ET evidentes preocupações tornamos
AA presença consagrado mandatãrio para expressar iminência desfecho crise financeira vinha afet:i:ndo esta instituição ET .a que motivou nossa visita essa capital para VG cem o inexcedível prestígio representantes povo paraibano VG formularmos nossas .r.einvindicações perante ministérios da Educação VG da Previdência Social
ET do Planejamento PT
Como não temos recebidn VG até H agora VG not!cia nosso
pleito junto distinguido Ministro Rubens Ludwig VG endereçamoslhe o seguinte Telex BIPTS
"Ao
Excelentíssimo Senhor
General Rubem Carlos Ludwig
Ministro da Educação e Cultura
Brasília- DF.
TelexjFURNRfGP/O:ll!/81
6-8·81
1. Pedimos permissão para nestes primeiros dias de .agosto
animados ET honrado• pelas altíssima• atenções de Vossa Ex·
celê:ncia V.G reiterarmos termos nosso memorial entregue ao eminente Brasileiro a 25 de junho passado VG em especial no que ooncerne AA liberação daquela parcela postulada para o semestre findo
(recordamos VG com respeito ET encanto VG quando Vossa Excelência respondeu AA nossa predica mais instante dizendo VG cm
suculenta sãtira VG que aJ'enas cinco .dias nos separavam do término do semestre!. .. ) PT
2. Preocupam-nos a esta altura VG compromissos com a rede
Bancária particular VG sob nossa responsabilidade pessoal VO
vincendos ainda este mês VG sobremaneira quando publicações
!BGE VG informam !Nl'C para setembro 38.3% (trinta e oito PT
Três por cento) incidente salários pessoal docente e TécnicoAdministrativo VG a partir do próximo dia primeiro PT
3. Situação se· torna ainda mais grave VG pela inadimplência
alunado não beneficiado crédito educativo ET sem condições financeiras VG sempre mais debilitados VG no cumprimento suas obrigações junto AA universidade VG pelo menos nesta atualidade PT
4. AA estabilidade financeira da fundação universidade regional do N ardeste VG superados os problemas administrativos ET
outros (l) VG nosso reiterado pleito se nos afigura como condição
indispensável ET fundamental VG assegurã.ndo continuidade ET
consolidação atividades vimos desenvolvendo ET oferecidas a um
contingente de cerca 8.000 alunos neste período 81.2 PTVG ao lado

..

•

-va

•

•
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trabalho posto em prática mafor integraÇão comun~dade ET conscientização alunado para cumprimento seus verdadeiros destinos
PT

•

•

..

•

,

5. Diante estas surnuladas evidências VG não hos parece mais
saída senão apelar VG aPOio imprescindível de VOssa Excelência
PTVG evitados assim impasses possam provocar interrupções
rítmo nossas tarefas VG com reflexos VG indiscutiv~lmente VG em
toda esta vasta região PT
6. Na expectativa possamos continuar mereceJ?do honra comH
preensão ET superior prestígio Vossa Excelência :VG reiteramos
nossos francos ET elevados protestos crescente penhor PT
Cordiais Saudações Universitárias- • Vital do Rego, presidente FURNE"
Caloroso e confiante abraço- Vital do Rego. Presidente FUR-
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Aproveito estes instantes desta breve comunicação para, ao lado do meu
protesto contra esse descaso, fazer um apelo veemente ao Sr. Ministro dos
Transportes e ao Presidente da Rede Ferroviária Federal, para que imediatamente iniciem e dêem andamento às obras de construção do viaduto na Cidade de Goiandira, permitindo aos h3bitantes daquela ârea um fluxo normal de
entrada e saída daquela cidade. Era. Sr. Presidente, o que tinha a dizer. {Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Sobre a mesa, projeto de lei
que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
E lido o seguinte

NE.
Como vêem V. Ex's, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa universidade
que E!, hoje, um dos centros de ensino superior mais import8.ntes de todo o
Nordeste, encontra-se numa situação financeira aflitiva que: é, de há muito
tempo, do conhecimento do Governo federal, sobretudo das autoridades
competentes do Ministério da Educação e Cultura, a partir 'do Sr. Ministro
Rubem Ludwig, com quem esteve, recentemente, acima dos partidos, toda a
Bancada pataibana, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para
pedir um verdadeiro socorro para essa instituição de ensino: superior, nesta
hora de tantas e tão clamorosas dificuldades.
Apesar, porém, disso tudo, o Governo Federal parece insensíveis. E, no
instante, Sr. Presidente, em que faço, nos anais do Senado, b registro dessa
mensagem que acabo de receber do Sr. Reitor Vital do Rego~ desejo responsabilizar, pessoalmente, o Sr. Ministro da Educação por q~alquer agravamento da situação, que poderã chegar até a suspenção das ati)iidades da Universidade Regional do Nordeste, localizada em Campina Grande, comprejuízos iilcalculáveis para um alunato na ordem de oito rnil'estudantes que,
neste instante; se dividem na freqUência aos diversos cursos que são mantidos
por aquela instituiÇão de ensino superior.
Sr. Presidente, ao terminar, faço um apelo direto e veenlente ao Senhor
Presidente da República, no sentido do atendimento dessas juatas e merecidas
reinvindicações da Fundação Universidade Regional de Campina Grande.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a p~Javra ao nobre
Senador Lâzaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte disturso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, para dirigir um apelo veemente ao Sr.
Ministro dos Transportes, objetivando pôr cobro a uma situação de descalabro por parte da Rede Ferroviária Federal, no Município e especificamente
na Cidade de Goiandira, no meu ·gslado.
Hã três anos, Sr. Presidente, a Rede Ferroviária Federal mudou o seu
traçado, mudou o local dos trilhos que passam dentro da Cid&de de Goiandira, beirando a cidade, mas deixando à margem ainda uma vila e o cemitêrio
da cidade; foi aberta uma enorme cava, com oito metros de profundidade, ao
longo de toda a margem norte e nordeste da cidade. E o que é pior: a população de Goiandira, quando viu a Rede Ferroviária Federal fazer esse serviço,
imediatamente se posicionou, exigindo que, concomitantemiente à abertura
dessa vala para a mudança dos trilhos, fosse feito o viaduto para permitir a
passagem de pedestres e de automóveis com segurança, de um lado para outro .
Faz três anos e a Rede Ferroviária Federal, até hoje, não: adotou a mínima providência, e todo o povo de Goiandira, que tem que se deslocar para a
BR·050, para Catalão, para Nova Aurora e para outros municípios, se vê
obrigado a fazer wna curva enorme, uma volta gigantesca,' porque a cava
monstruosa, o precipício, impede totalmente a passagem. E chega atê a ser
irônico e ridículo ao mesmo tempo; o cemitério da Cidade de Goiandira fica
localizado do outro lado da cava aberta. Quando sai da Cidade de Goiandira
um cortejo fúnebre, mais parece uma verdadeira procissão p~r quilómetros e
quilômetros, a fim de poder·se chegar ao cemitério, que se sitUa, em verdade,
às margens da cidade.
Dizem. Sr. Presidente, que mais de uma vez já foram alOcados recursos
para a execução dessa Obra de fundamental importância não dpenas aos habitantes de Goiandira, mas de todo o povo que transita por Goiandira, pela
BR-050, para Catalão, para Nova Aurora e outros municípioS daquela área, e
dizem que tais recursos mais de uma vez acabaram sendo desviados, sem que
'a obra fosse feita.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 226, DE 1981
Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de um departamento de educação tisica nos nosocômios psiquiátricos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E obrigatória a existência de um departamento de educação física nos nosocômjos psiquiátricos credenciados pelo sistema previdenciârio
oficial.
ArL 29 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90
(noventa) dias.
ArL 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 49 São revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Acreditamos que hoje ninguém mais rejeit~ a tese segundo a qual cabe ao
Estado promover o bem-estar social dos cidadãos.
Velar pelo aprimoramento das condições de trabalho, higiene, transpor·
te, habitação, saúde e educação constitui, ou deve constituir a preocupação
primordial dos governantes numa sociedade contemporânea. Nesta ordem de
idéias, cumpre-nos identificar os setores mais carentes, aqueles que apresentam uma problemática mais complexa e sugerir medidas condizentes com o
nosso estâgio de desenvolvimento capazes de surtir efeitos positivos .
São verdadeiramente assustadoras as notícias que nos chegam, quer das
fontes ofrciais quer dos centros especializados, a respeito das deficiências verificadas no campo da terapia mental.
Segunda afirmação do Dr. Paulo Mariz, Diretor da Divisão Nacional de
Saúde Mental, no debate promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, "foram feitas 600 mil internações desnecessárias no ano passado, acarretando gastos da ordem de Cr$ 14 bilhões para o sistema previdenciârio (Jornal do Brasil, 11-11-80.,.... 1' caderno -pág. 7). Artigo recentemente publicado em periódico desta cidade "'denuncia a existência de lobby internacional
das multiquimioterapêuticas", com a finalidade de pressionar para que o
"tratamento ambulatorial seja inteiramente à base de drogas a fim de sedar o
paciente sem maiores empenhos por sua cura real". A matéria faz ainda referência a um estudo da lavra do Dr. Afonso Escosteguy, intitulado "A
Atuação da Perícia Médica", que revela terem as doenças mentais liderado os
casos de incapacidade para o trabalho no ano de 1978 com 208.948 ocorrências, o que representa 31,9% do total (Correio Brazi/iense, 5-5-80, pág. 2).
Ainda a respeito deste angustiante assunto, informa o Anuário Estatístico do
Brasil, editado sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e constituindo portanto fonte insuspeita de dados, que de um total
de 184.649 internamentos havidos em estabelecimentos psiquiátricos no curso
do ano de 1977, 81.950 resultaram de readmissões (Anuário Estatfstico do
Brasil- 1980- v. 41- pág. 161). O índice de aproveitamento das terapias
ministradas evidencia-se portanto assustadoramente baixo. De acordo com a
estimativa da UNESCO, existem no Brasil cerca de 12 milhões de deficientes,
sendo que destes, 6 milhões são deficientes mentais. O Presidente da Sociedade Pestalozzi de Brasília revela ainda que 5% da população do Distrito Federal ê constituída de pessoas acometidas de enfermidades mentais. Para o presidente nacional das entidades "as causas são encontradas na mâ nutrição,
em problemas relacionados a partos mal sucedidos e em problemas congênitos" (Correio Braziliense, 12-8-81).
Desde os mais remotos tempos, desde as primeiras observações dos filósofos gregos a respeito do homem, de sua constituição, de suas possibilidades
e de seus limites, tem-se observado a existência de uma relação muito acentuada entre o corpo físico, sua forma, seu estado, seu funcionamento e as
reações psicológicas, o temperamento e a conduta das pessoas.
As primeiras constatações dos grandes pensadores da antigUidade, embora tenham sido muitas- vezes comp-rovadas pelas descobertas havidas no de-
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correr dos tempos, eram, todavia, quase sempre misturadas a superstições e
preconceitos próprios da época de cada autor.
Apesar das limitações impostas-pelo limitado conhecimento científico,
os intelectuais de épocas remotas chegaram a perceber o valor dos exercícios
aplicados a determinadas faculdades de nosso organismo para aperfeiçoarlhes o funcionamento. Exemplo rico dessa convicção de que através dos
exercícios se pode aperfeiçoar o funcionamento de nossas diferentes faculdades físicas e mentais, é o caso de um dos maiores oradores da Grécia, Demóstenes. Vítima de um grande defeito no aparelho vocal, praticamente tartamudo, Demóstenes colocava um punhado de pedrinhas na boca, dirigia-se para
junto de urna cascata e ali ficava discursando perante a natureza, tentando suplantar o ruído das águas.
Repetindo esses exercícios à saciedade,' sempre com maior intensidade e
esforço, aquele indivíduo que aparentemente nunca poderia pretender discursar em público, tornou-se um dos maiores oradores de sua época, fazendo-se
ouvir, compreender e admirar por toda a platéia dos grandes teatros realizados ao ar livre.
Com as novas descobertas no domínio da psicologia, estabeleceram-se
correlações precisas entre certos órgãos, tecidos e funções fisiológicas e determinadas atitudes temperamentais, predisposições, preferências, reações, assim como um grande paralelismo entre as alterações de uns e outros. Basicamente, descobriu-se a existência de maior entrosamento, maior interdependência entre o elemento material e o espiritual, entre o ffsico e o psíquiCo.
O tratamento dos distúrbios mentais, através dos tempos, tem cursado
caminhos tortuosos. Do confinamento em hospital geral no século 17, à segregação nos asilos ao lado dos vadios, criminosos e infratores, nos fins do século 18, ao tratamento moral no século 19, à higiene e psiquiatria do início
deste século, à comunidade terapêutica e à psicoterapia institucional do pósguerra e, finalmente, à psiqui"atria comunitária dos tempos atuais.
As tranformações não remetem apenas ao destino e sorte dos a1ienados
mas modificam, substancialmente, as práticas de atenção ao mesmos. A través
de têcnicas preventivas e comunitárias, o espaço sOcial de atuação amplia-se
englobando outras instituições, como a escola, as fãbricas, o local de trabalho
e a própria comunidade.
As modernas tendências científicas procuram criar uma alternativa humana à estigmatizante prática de asilar, até hoje, adotada em inúmeros centros de tratamento. Deseja-se atingir uma melhor estruturação do ego através
de trabalhos de livre expressão, tal como o desenho, a pintura, a escultura e
atividades dirigidas, tal como a costura, a marcenaria, o esporte.
Reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, intitulada "Psiquiatria faz do doente um simples vegetal" (28-5-78 - pág. 24- 29 caderno), reproduz denúncia da classe mêdica feita nos seguintes termos:
"O contrato padrão assinadp entre os hospitais e o INAMPS,
atualmente, prevê pagamento apenas da internação hospitalar, não
mencionando os demais tipos de serviço que o hospital seria obrigado a prestar na nova sistemática de atendimento."
Os mecanismos da vida humana são complexos e interdependentes, só
POderldO Ser eriú·iididos qliiiridO ai1-ãHSiú1oS eiiiCorijlúü"o.-OfíSiCõ~ o emocional, o social, o intelectual e o espiritual são aspectos que afetam profundamente o ser biológico. Segundo o conceituado psicólogo George W. Hartmann "A psicologia educacional não pode negligenciar o corpo pela simples
razão de que esse corpo ê tudo o que o ser humano tem e é. Neste sentido a
educação física (ou educação através do físico) é a única espécie de educação
que prevalece ou pode possivelmente ocorrer" (Educacional Psychology, Ed.
American Scientific Book, 1941, pág. 45).
A cientificamente coniprOVada existência de relacionamento entre o estado mental (ou psique) e o físico (ou soma) evidencia a justeza do afirmado. O
médico Joseph Feterman em artigo publicado em conceituada revista assim
resume o problema: "1) os distúrbios,- orgânicos, podem produzir sintomas
chamados neuróticos, isto é, que aparecem como estados psíquicos ou funcionais; 2) os distúrbios orgânicos e funciOnais podem coexistir independentemente; 3) o distúrbio psíquicO POde levar a desarranjos fisiológicos e até mesmo físicos", (Journal of the American Medical Association, n. 87/36, pág.
26).
Acreditamos que a precariedade do sistema imperante em matéria de tratamento psiquiátrico tem íntima relação com a estreiteza com que o assunto é
abordado. Necessário se faz introduzir métodos que lancem mão de todos os
recursos disponíveis não só no campo farmacológico, mas também no âmbito
da terapia ocupacional a fim de que logremos obter resultados mais eficientes
e condizentes com as expectativas do homem moderno. A educação física ê
entre nós um campo ainda pouco explorado e que muito tem a oferecer desde
que devidamente orientada a sua aplicação por médicos e especialistas habilitados.

Agosto de 1981

Cumpre ainda acrescentar à argumentação deduzida que o projeto cm
epígrafe abre importante mercado de trablho para um grande número de profissionais devidamente credenciados e que hoje não têm a oportunidade de
oferecer sua contribuição à melhoria das condições de saúde do povo brasileiro.
Em Juiz de Fora, neste instante, se processa uma experiência nesse sentido.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1981. - Itamar Franco.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura,
de Saúde e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O projeto lido serâ publicado
e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretário.

.,

E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 285, DE 1981
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia do Senhor Ministro do
Exército, General-de-Exército Walter Pires de Carvalho Albuquerque, do
Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva
Fonseca e do Ministro da Aeronãutica, Tenente-Brigadeiro Délio Jardim de
Mattos, tidas hoje, na solenidade realizada no Setor Militar Urbano, em comemoração ao "Dia do Soldado".
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1981. -

Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O requerimento lido serâ
publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Na sessão anterior foi lido o
Requerimento nll 284, de 1981, do nobre Senador José Sarney e outros Srs.
Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da
sessão do próximo dia 2 de setembro seja dedicado a homenagear a memória
do cineasta Glauber Rocha.
O requerimento deixou de ser votado por falta de quorum.
Passa-se, portanto, nesta oportunidade, à sua votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Apro-

•

vado.

Serã cumprida a deliberação· do Plenârio.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Na sessão ordinária de 12 do
corrente foi" lido o Ofício nll Sj21, de 1981, do Governador do Estado do
Espírito Santo, solicitando autorização do Senado para realizar operação de
empréstimo externo no valor de doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares, para o fim que especifica.
A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da Mesa, a complementação dos documentos necessários.
-Tendo a Presidência recebido os referidos documentos, despachará a
matéria às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sobre a mesa, comunicações
que serão lidas pelo Sr. }li-Secretário.
São lidas as segUintes
Brasília, 25 de agosto de 1981.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 111 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Sr. Senador José Fragelli pelo nobre Sr. Senador
Affonso Camargo, na Comissão Mista do Congresso Nacional, que dará parecer sobre o Projeto de Lei -n~~ 19, de 1981 (CN), que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Federal de I' Instância o crédito especial de Cr$
10.500.000,00, para o fim que especifica".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. - Evelásio Vieira, Líder do PP.

,.

Brasnia, 25 de agosto de 1981.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 19 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Sr. Senador José Fragelli pelo nobre Sr. Senador
Affonso Camargo, na Comissão Mista do Congresso Nacional, que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 23, de 1981, que "acres~
centa dispositivo ao artigo 21 da Constituição Federal".

•
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Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração.- Evelásio Vieira, Líder do PP.
o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Serão feitas as substituições
solicitadas.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles - Cunha Lima - Aderbal Jurema- Nilo CoelhoJoão Lúcio- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos POrto --Luiz Viana - João Ca!mon - Nelson Carneiro - Roberto Sattirnino - Itamar
Franco - Murilo Badaró- Tancredo Neves- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Saldan~a Derzi- Leite
Chaves.

•

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Está finda a Hora do Expediente .
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

•

Votação em turno único, do Projeto de ResOlução n9 186, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de
seu Parecer n9 1.301, de 1980), que autoriza a PreÍJ;:itura Municipal
de Fernandópolis (SP) a elevar em Crl 25.093.740,67 (vinte e cinco
milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida conSolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.302 e 1.303, de 1980; das Comissões:
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComissãO de Redação.

t o seguinte o projeto aprovado

•

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 186, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis - SP, a elevar, em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, nOventa e três mil,
setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos), o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
.
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo nos termos do art. 2o da Resolução no 93, de li de outubro de 1976, do Sen~do Federal, autorizada a elevar, em CrS 25.093.740,67 (Vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e seSsenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que p<:ssa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estad.o de Sao Paul?
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nac10_nal da H~bi
tação, destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Ha~lta
cional "Jardim Vereador Antonio Brandini", naquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

•

•

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 187, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.304, de 1980), que autoriza a Prefeítura Municipal
de Jardim Alegre (PR) a elevar em Crl 5.400.803,20 (cinco milhões,
quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e vi~te centavos), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.305 e 1.306, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justica, pela constitucíónalidade ejuridicidade; e
'
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer.como se encon'
tram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão --de Redação.
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E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 187, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre - PR, a elevar, em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos
e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dfvida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 ~a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, Estado do Paraná,
nos termos do art. 29 da_ Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 5.400,803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua
dívida con~olidade interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à pavimentação das vias de acesso e das ruas internas do Núcleo Habitacional "Fridolin
Barbist" e obras complementares, naquela cidade, dentro do Programa
FINCfFIEGE, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
. _
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pubhcaçao.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Item 3:
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 188, de
1980 (aprese~tado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.307, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Laranjal Paulista (SP) a elevar em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES sob n•s 1.308 e 1.309, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 188, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP, a
elevar, em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trez~n!os
e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dmda
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estad~ de São Paul?
S.A .• esta na qualidade de agente financeiro do Banco NaciOnal da Habltação, destinado à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários, beneficiando empreendimentos habitacionais, dentro do PLANHAP- Programa FINC/FINEC, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Item 4:

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 202, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.347, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e _dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.348 e 1.349, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

-
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E o seguinte o projeto aprovado

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 206, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Non Andradina- MS, a
elevar, em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 202, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas -

MG, a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos curzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas - MG, nos
termos do art. 29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, no Senado
Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões,
trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
valor, junto à Caixa Econômicã do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a construção de 200 unidades habitacionais de interesse social e execução
de obras de infra-estrutura necesSárias, naquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
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O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Nova Andradina- MS, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 845.980,00 (oitocentos-e quarenta e cinco
mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ã
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social, FAS, destinado à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, para aquela cidade, obedecidas as condições admítidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Em votação o projeto.
Os Srs. SenadOres que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação.

Item 7:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 36, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 273 de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba (SP). a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil trezentos
e quatro_ cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 274 e 275, de 1981, das comissões:
-de Coiútituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- De Municfpios. favorável.

Item S:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 203, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.350, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Virgem da Lapa (MG) a elevar em Cr$ 2l.l7l.l50,00 (vinte e um
milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.351 e 1.352, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

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

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 203, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa- MG, a
elevar, em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e
um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa- MG, nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e
setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a
construção de cem unidades habitacionais de interesse social e execução de
obras de infra-estrutura necessâriã.S: naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Item 6:

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 206, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.359, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Nova Andradina (MS) a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.360 e 1.361, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

•

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 36, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a
elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros~ o montante
de sua dívida consolidada interna.

•

O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Es-~ado de São
Paulo, nos termos do art. 2v da Resolução n9 93, de II d~.- .JUtubro de 1976, do
Senado Federal. autorizada a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta
e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de crêdito de igual valor, junto ao Banco do Estado de São
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada à execução do Programa CURA, naquela cidade, 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 (Itamar Franco) -

Item 8:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 279, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Mesa informou que havia quatro oradores inscritos. Verifico agora
que não havia nada disto.

•

•
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Dirceu Cardoso, a
Presidência quer esclarecer a V. Ex* o seguinte:
·
A Presidência prorrogou a hora do Expediente e deu a palavra aos Srs.
Senadores inscritos. A consíderação que V. EX* nos mereée é a razão pela
qual estou prestando as seguintes informações: falaram no perfodo de breves
comunicações os Srs. Senadores Almir Pinto, Martins Filho, Humberto Lucena, Lázaro Barboza. A Presidência inclusive cumpriu o dever de chamar V.
Ex•, que havia comunicado a Presidência que gostaria de fahir no período de
breves comunicações. E eu o fiz.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Gratíssimo a V. Ex<'
Sr. Presidente, os que ouviram, ontem, o Sr. Ministro do Planejamento,
verificaram que uina das causas da inflação é exatamente o àumento do meio
circulante, que é a base. O aumento da base, isto o Senado vem fazendo iterativamente. Sr. Presidente, qual o item da Ordem do Dia ~m votação?
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- E o 8•, nobre Senador Dirceu
Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, fico satisfeito em ser o ú~ico que presta a atenção nisso, o único.
'
O 79 nós jã aprovamos, agora é o 89. E o resto.
Sr. Presidente, estou fazendo esforço para retomar a normalidade do
meu equilíbrio nervoso.
'
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• terá o tempo necessário para retomar a sua normalidade.
O SR. DIRCEU CARDOSO 5. Levando-se em conta, entretanto, a soma. do endividamento intra e extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de
pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:
6. Comparando-se as colunas "A" e ••B" do. quadro anterior,
verifica-se que jã se encontram extrapolados os t~tos fixados pelos
itens I, II e III do citado artigo 29 da Res~lução n~' 62/75, sem
considerar-se, portanto, o endividamentO extrali'*ite e a operação
sob exame.
Está tudo superado já, Sr. Presidente. Já alcançou todas as disponibilidades financeiras. E o empréstimo é de ãpenas 282 milhões, 483 mil e 630 cruzei~
r os.
Diz aqui:
7. Entretanto, o orçamento da pleiteante para o ano corrente
prevê a realização de reçeita de Cr$ 386.289,0 mil.
E de 386.289,0 mil a receita, Sr. Presidente, e o empréstimo é de 282 milhõesA Quer dizer, está tudo superado ...
Sr. Presidente, tive o cuidado de mandar encadernar todas as disposições
para não perder, mas isso não vale mais nada~ o Senado faz O que quer, o que
entende.
A Resolução n9 62, que o Senado Federal aprovou sob a Presidência do
ilustre Senador Magalhães Pinto, estabelecendo os critéri~s pata esses empréstimos, quando ultrapassam todos os limites da capacidade de endividamento do município, diz:

••os limites fixados no art. 29 desta Resolução não se aplicam às
operações de arédito para antecipação da receita autorizada do
orçamento anual, que não poderão exceder a 25% da receita estimada."

•

Quer dizer, não se faz nenhuma prova aqui de que nãO ultrapassam os
25% da receita estimada. Nada, ninguém cogita disso.
De fato, Sr. Presidente, estamos aprovando isso aja to. Nós que c.onhecemos o jato cehtrífugo do Professor Becker, estamos conhecendo agora o jato
centrífugo do Senado Federal. Nenhuma comissão estuda iSso, não dá pare~
cer. Pede quem quiser e o Senado dá.
Nós temos cento e tantos empréstimos que vêm por aí,' Sr. Presidente, e
vamos conceder os empréstimos.
O Sr. Ministro disse, ontein., que isso altera a base mnnetária. Altera,
mas, na capacidade de interpretação dos ilustres e conspícuos Senadores, isso
não ultrapassa nada, e empresta mesmo. Isso quer dizer o seguinte: o futuro
prefeito desse município é quem v3i arcar com essa responbbilidade de pagar. Mas, pagar como, se está ultrapassado tudo? E a lei diZ que tem que se
respeitar esses 25%. Mas o empréstimo é quase o total da receita do município.
Diz aqui: ''0 dispêndio mensal com a liquidação das operações de crédito para antecipação da receita, compreendendo o principal e o acessório, não
poderá ser superior a 5%" Ninguém fez referência a isso. Ain,da mais: "'A fun~
damentação técnica da medida excepcional, prevista neste ártigo, será apre-
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sentada ao Conselho Monetário Nacional." Não cuidamos disso também .
Empresta-se porque se quer emprestar.
Sr. Presidente, ouvi o Sr. Ministro falar que a base monetária está crescendo. Está em 56% já este ano. Com esses empréstimos vamos eritptirrar isso
para 60 ou 70%. Vai dificultar ainda mais o povo sacrificado. Dificulta o
povo que ganha pouco. Nós, que ganhamos bem, somos um pouco onerados,
mas nãO sacrífica ninguém.
Ninguém, ninguém deixa de comer duas, três carnes por dia, beber ufsque generOso ... O povo que compra o pão, esse está desgraçado, mas ninguém
toma conhecimento disso.
Está aqui a lei que regula todos esses casos e não vejo parecer algum aqui
das Comissões, ninguénj. fala nisso, nada. O pedido, o critério da mensagem,
a destinação ... diz aqui: destina ao Programa Cura naquele município. Programa Cura naquele munidpio, mas ninguém faz citação de que programa,
qual é o plano de obras, nada, nada.
Sr. Presidente, é isso- inesmol Como estamos na hora de defiriições, é
possível, que tenhamos, em virtude dos grandes serviços prestados pelos Senadores e pelo Senado, a prorrogação dos mandatos para mais dois anos,
para termos çapacidade de emprestar mais dinheiro por mais dois anos. Sr.
Presidente, se Deus quiser e o diabo não mandar contra, nós vamos continuar.
Assim, Sr. Presidente, sou contra esse emprêstimo. E o oitavo. Setejâ foram. Vim correndo, de longe, lã da Câmara, lá de cima, mas vou pedir verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon~
Iram. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Serâ feita a verificação solicitada.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares a fim de que
possamos procedê-la pelo sistema eletrônico de votação. (Pausa.)
Os Srs. Sepadores jã podem votar.
Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Adcrbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio ChavesAmaral Peixoto- Benedito Canellas- Evelâsio Vieira- ·Humberto Lucena- João Lúcio- Jutahy Magalhães- Luiz Cavalcante- Martins Filho
- Saldanha Derzi - Tarso Outra.
VOTAM "NÃO"' OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso - José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE - (Itamar Franco) - Votaram "SIM" 14 Srs.
Senadores e "NÁO" 2 Srs. Senadores.
Não houve quorum.
A Presidência, nos termOs regimentais, irá suspender a sessão por alguns
minutos e farâ acionar as campainhas para aguardar a chegada ao plenário
dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às (6 horas e 20 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estâ reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência se dispensa
de proceder à verificação requerida, ficando a votação da matéria adiada
para a próxima sessão.
Em conseqüência, -não serão submetidos a votos os itens n9s 9 a 21, uma
vez que dependem de votação.
São os seguinte Os itens cuja votação é adiada.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 12, de
!98!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802;61-(seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's !3 e 14, de !981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvei.
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10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de_ seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida çonsolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

12
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o moiltarife de sua dívida consolidada,.tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador l:fugo Ramos.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Ffsica de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representantes dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
18
Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do RegiJUento Interno), do Projeto de Lei do Se'!_ado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
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Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência social, tendo
PARECER, sob n• 1,034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

•

19
Votação, em primeiro turno (apreciàção preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
20
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que disp~
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 c injuridicidadc.
21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nli'
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Andr~ (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruzeiros c oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiçq, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

•

•

(Dependendo da votação do Requerimento n9 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente).
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. Ex• estA com a palavra.
O SR, DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para registrar, Sr. Presidente, que a nossa relação de votação
acusa aqui a presença de 16 Srs. Senadores; 16 Senadores aprovaram seis empréstimos. Aprovaram seis: I de 25 milhões; 1 de 5 milhões; I de 1Omilhões; 1
de 42 milhões; 1 de 21 milhões; I de 845 mil cruzeiros e 1 de 164 milhões. Ai,
Sr. Presidente, 400 milhões de cruzeiros até Rio Claro; 400 milhões foram
aprovados com o quorum de 16 Senadores, apenas! Dezesseis Senadores!
Isto que eu desejava dizer. Hã os que criticam a Oposição, mas eu quero
agradecer a V. Ex• pois quando V. Ex• subia para presidir a sessão, eu disse:
.. Sr. Presidente, me inscreva no último lugar para fazer uma pequena comunicação, porque eu vou atê ao Instituto de Previdência dos Congressistas, no
169 andar da Câmara dos Deputados", quando me chegou a noticia. Então,
larguei tudo, quer dizer, perdi o meu empréstimo c perdi os empr~timos daqui.
Quero agradecer a V. Ex• pela atenção. De fato, V. Ex• alongou demais,
para que nós retardatários entrássemos no plenário. Mas, o Senado Federal
aprovou 400 milhões em empréstimos com apenas 16 Srs. Senadores.
Grato pela providência que tomou, cumprindo fielmente aquilo que havia pedido a V. Ex• Desculpe-me se, no primeiro instante, eu havia julgado
que não tivesse sido cumprida aquela determinação de V. Ex•
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós é que agradecemos a V.
Ex•. nobre Senador Dirceu Cardoso.

-·

...

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Passamos, pois, à apreciação
do item n9 22.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 608, de 1981, com voto vencido do Senador Alberto
Silva), que autoriza o GOverno do Estado do Piauf a elevar em Cr$
634.053,100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três
mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

•
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrã.da, ficando avotação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em ple'
nário, para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto de Rejsolução n9 93, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia cómo conclusão de
seu Parecer n9 619, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Guaxupê (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<>s 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Mendes Cànale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, faVOrável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, deClaro encerrada a
discussão.
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária, por
falta de número em plenário.
·
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Item 24:
Discussão, em turn_o único, do Projeto de Resolução n9 95, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de
seu Parecer n9 625, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Macapã (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru·
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, t.;ndo
PARECERES, sob n•s 626 a 627, de 1981, !las Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando stla votação adiada
por falta de quorum.

..

....

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Item 25:
Discussão, em tilrrio único do Projeto de Resolução nq 96, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 628, de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de
Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, i=JUinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos),
tendo
PARECERES, sob n<>s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionàlidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municipios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havéndo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em Virtude da falta de
quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a
-próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estâ esgotad~ a matêria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Concedo a palavra ao nobre
Senador José Richa, por cessão do Senador Almir Pinto. f Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturriino. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela, por cessão do Senador Paulo Brossard. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Correm i-um ores na Casa de que tenha se exonerado do cargo de Diretor
do PRODASEN o Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira. Este moço, Sr. Presidente, quando organizou o serviço do PRODASEN no Senado, obteve de
muitos Senadores, e inclusive de minha parte, elogios e referências elogiosas a
seu currículo, à sua atuação, aos seus conhecimentos e à sua qualificação.
Portanto, foi quem organizou - tenho conhecimento disto - a instalação do PRODASEN, aqui, no Senado- um serviço que tem largos e rele-vantes serviços ao Senado e a outras repartições federais..
Portanto, Sr. Presidente, quando se tem a notícia de sua exoneração, é
justo que haja uma palavra de exaltação à sua obra. Não quero entrar em
causas, motivos e razões de seu afastamento. Não estou à altura, não tenho
conhecimento disto, não sei e nem quero saber; quero, apenas, lamentar a sua
saída da direção do PRODASEN -rapaz de méritos, sobre quem já fiz aqui
um elogio quando a Junta Interamericana de Defesa assistiu, em Washington, nos Estados Unidos, à exibição do filme do PRODASEN como uma das
organizações mais avançadas do Legislativo do mundo.
Então, a ele cabia os aplausos do Senado, na oportunidade.
Ao registrar o seu afastamento - não sei por que motivo - reitero as
minhas manifestações e pronunciamentos em seu favor, e faço um apelo à Direção e à Mesa do Senado que coloquem, no seu lugar, um outro elemento do
mesmo nível intelectual, do mesmo merecimento, com as mesmas qualificações, para que o PRODASEN não sofra solução de continuidade no ritmo
de serviços que vem prestando ao Senado.
E o apelo que faço, sem entrar nos pormenores- pode ser que haja, não
sei, houve uma razão qualquer, tem que haver, mas não quero chegar às causas primeiras do ato; quero chegar às suas conseqllências.
Lamento que se afaste esse elemento, mas pediria, então, à Mesa do Senado, da qual estamos distantes e até somos contestadores dos serviços dela
nos painéis de votação aqui na Casa, várias vezes contestei a validade destes
painéis, faço votos que coloque um elemento com as mesmas qualificações, os
mesmos méritos, o mesmo padrão, a fim de que não sofra solução de continuidade neste ritmo de trabalho.
Quero, portanto, Sr. Presidente, reiterar este meu apelo, fazer este voto
ao Secretário a que está a feto o PRODASEN, Senador Itamar Franco, esperando que ele, engenheiro ilustre também, Senador brilhante, atuante aqui
em plenârio, não se deixe envolver por pedidos, coloque, sim, um elemento à
altura dos serviços do PRODASEN, da responsabilidade deste serviço, tal
qual Eduardo Jorge nos serviu durante tantos anos.
Não quero entrar em pormenores, mas é o apelo que faço porque quero
registrar o trabalho imenso que esse moço prestou ao Senado, através de tantos anos e que sai agora, mas merece, pelo menos de mim, esta manifestação
cordial e amiga na hora em que deixa de ser o Chefe para ser um elemento integrante da equipe de Assessores do PRODASEN no Senado da República.
E.ra 9 que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Comissão de Estradas de Rodagem n9 4, do Ministério do Exército, foi
extinta pelo Decreto n9 75.653, de 25 de abril de 1975. Pertenciam seus servidores ao Ministério dos Transportes, lotados em Carazinho, Rio Grande do
Sul, passando à jurisdição do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, l • D1retorí3. Regional, no Rio Grande dD Sul, com o respectivo acervo.
Baixado o Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, publicado no
Suplemento do Diário Oficial n9 32, de 6 de fevereiro de 1976, estendeu ele
seus benefícios a todos os servidores, na forma do respectivo artigo 59
Nas últimas alterações desse Decreto-lei foram beneficiados os servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, bem como aqueles
pertencentes aos quadros dos Ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Considerando-se que os servidores da extinta CER/4 não foram beneficiados com a aplicação do artigo 59 do citado decreto-lei, pelo fato de só te-rem sido redistribuídos para o DNER pela Portaria Ministerial do DASP nq
1.644, de 24 de outubro de 1978, publicada no Diário Oficial de n• 217, de 30
de outubro de 1978, impõe-se uma revisão do caso, em nome da isonomia legal.
Diante disso, endereçamos um apelo ao Ministro dos Transport~s. Sr.
Eliseu Resende, bem como ao Diretor-Geral do DASP, no sentido de qu'e
aqueles servidores, igualmente lotados no DNER, 1()9 D RF, do Rio Grande
do Sul, não sejam lesados nem injustiçados.

I
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Confiamos no espírito de justiÇa dessas aptoridades e na sua interferência junto aos órgãos de escalão supCrior, responsáveis por semelhante deslo~
camento, que implica em prejuízos patrimo-niais, no sentido de promover
uma classificação, ou um novo posicionamento, que corrija aS distorções havidas na aplicação da Exposição de Motivos do DASP n9 24, de 1981.
Era o apelo que tínhamos a fazer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
O assunto que nos traz hoje a esta tribuna é, sem dúvida, tão atual quanto polêmico. Trata-se da previdência- social e toda a sua problemática, que
vem gerando, no momento, dúvidas e inquietações nos meios econômico, social e político, decorrentes do impasse financeiro a que chegou o sistema previdenciârio.
Muito se tem dito e discutido a respeito, principalmente no Congresso,
mas, na verdade, até agora não se procurou fazer uma análise mais profundá.
das possíveis causas e conseqílê~cias da situação presente, nem sobretu~o, as
críticas têm sido tão imparciais e distantes no sugerir as necessárias e desejá~
veis soluções, quanto se têm manifestado inflexíveis, parciais e nada construtivas como o momento não requer.
Ê preciso diagnosticar os males e prognosticar os melhores caminhos,
que permitam soerguer, senão solidificar, em bases sólidas, as estruturas financeiras da previdência social.
Pois essa s-erá nossa maior j:)reo"cupação aqUi; no sentido de contribuir
para que se encontrem as melhores soluções e se promovam os ajustes indispensáveis à corrupção de rumos.
I. Os ônus enfrentados pela nossa previdência -social, a partir da unificação dos institutos, são sempre crescentes, porque, no contexto da reforma
previdenciária - a primeira, visando a livrar a previdência das carteiras imobiliárias; a segunda, búsc-ando a ceritralização de fados os serviços médicos
no INAMPS- verificaram-se algUns descuidos quanto a certas bombas retardatárias.
Uma delas se identifica na reforma adrriiniStra:tiva, quando o remédio
apontado para eliminar um funcionalismO aparentemente '"ocioso", ou pouco produtivo, fazendo do emprego público um "bico", foi aplicado com um
certo exagero.
Logo, logo toda a administração indireta e grande parte da administração direta começaram a servir-se do modelo.
Principalmente as autarquias, sociedades de economia mista e fundações, como as novas empresas de transporte, de eletricidade, de comunicações, de correios e telégrafos,-passaram a levar o seu funcionalismo à opção
pelo regime da CLT.
Tivemos, como resultado, dezenas de milhares de funcionários, com
quinze a trinta anos de serviço, desliga"õ-dO-se d() regime estatutário, para
filiar-se à previdência social, que não cobrou deles, nem dos respectivos órgãos, contribuições atrasadas, pata convenlerite cij:litalização do sistema.
Muitos desses antigos funcionários apoSC:ntai'ãln~se com d-ez a vinte salários mínimos e não São poucóS oS que recebem, como aposentados, mais de
cem mil cruzeiros mensais, existindo dependentes com uma carteira mensal
de quarenta e cinqüenta mil cruzeiros.
Não nos manifestamos contrários aOs aposentados que se beneficiaram
com as medidas. Consideramos, entretanto, que aposentadorias sem a contrapartida de contribuições que as tornassem exeqüíveis criaram problemas
para a maioria dos aposentados, como hoje vem ocorrendo.
Na verdade, aplicando-se, na reforma administrativa, a opção entre oregime da CLT e o do Estatuto, não se fez, no INPS, o conveniente levantamento atuarial.
Enquanto isso, a previdência, vivendo de contribuições do trabalhador
urbano, encampou o FUNRURAL e passou a pagar, também, grande número-de pensões e aposentadorias aos homens do campo, ato de grande alcance
social, mas sem a preparação do fundo necessãrio para alcançar seu objetivo,
sem criar problemas para a previdência de modo geral.
, Paralelamente, até agora o INPS não tenf perspectivas de, a curto prazo,
receber um imenso passivo que, além dos cem bilhões de cruzeiros devidos
pela União- que mandou pagar metade recentemente- decorre dos débitos de quase três mil municípios e milhares de empresas privadas, inclusive algumas sem finalidade lucrativa, como Santas Casas, Asilos de São Vicente,
Casas da Criança, Maternidades Municipais, etc ...
2. A dependência do segurado
Na atividade, o trabalhador, ao sofrer um desconto mensal de oito por
cento nos seus ganhos, está pagando um seguro.
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Se esse desconto fosse feito por uma entidade priva~a, para garantir-lhe
o salário corrigido trinta anos depois, decerto ela teria condições pará o cumprimento da obrigação, pois o desconto de 16% sobre 390 salários, acumulados, com juros compostos, daria para cumprir, a partir de trinta anos depois,
'
a obrigação de 13 salários anu3.is.
Acontece que, na Previdência Social, permitiram~se.certas uhabilidades"
de alguns segurados, aposentando-se com vinte salários mínimos, quando, na
realidade, ganhavam dez, fazendo aquele desconto por quarenta meses consecutivos e obtendo, conseqüentemente, a aposentadoria máxima.
Mas, outros passam a vida inteira ganhando o salário mínimo e sobre ele
desc_ontando a contribuição, como um bom negócio para a Previdência Social.
De qualquer modo, a correção ·da defasagem financeira do INPS não deverá ser feita à custa do segurado, ou seja, aplicando-se, anualmente, uma
correção monetária muito inferior àquela realmente correspondente à inflação, embora deva ser feito um exame cuidadoso da influência de reajustes
acima do. INPC, sobie-as disponibilidades financeiras da previdência.
Recorde-se que o inativo fez um seguro, para garantir, na inatividade,
um salário_ igual ao recebido quando no serviço ativo. Não ê justo, pois, que
fique obrigado, na velhice, já aposentado, a depender de favores de técnicos,
para complementação do necessário à própria sobrevivência.
Isso seria vergonhoso, tanto mais quanto não resultara de imprevidência
do aposentado.
Se é forçoso respeitar os direitos dos aposentados e dependentes, cumpre
assinalar a necessidade de não nos deixarmos levar por apelos e pressões, que
venham a criar mªiores dificuldades à previdência, concedendo-se aposenta~
darias beneméritas, por tempos mais curtos.
Se estamos aumentando a média de anos de vida, na situação em que o
nosso País vive não se deve reduzir o período de trabalho útil do homem.
l'!'ão pode a previdência suportar uma sobrecarga de aposentados ainda
jovens, em plena capacidade de trabalho, como, igualmente, deve ser desonerada de custos financeiros crescentes e evitáveis, quando, como o maior cliente do País, pode, perfeitamente, escolher a_conveniente rede de hospitais, médicos, dentistas e outros profissionais da saúde a seu serviço, sendo certo que
o atendimento sanitário é uma das rubricas mais caras, por via do INAMPS,
para toda a previdência social.
Pode-se intensificar a fiscalização do setor, para evitar crescentes abusos
que, irifelizmente, ocorrem por parte de clínicas e hospitais, algumas vezes faturando acima do devido, ou realizando intervenções desnecessárias e até
mesmo aco_bertando uma doença que não existe, mas resulta no ônus de uma
inatividade paga pelos cofres previdenciários.
Multiplicam-se as denúncias de internações desnecessárias e realização
de cirurgias evitáveis, em detrimento do INAMPS.
3. Desvios apontados
O Ministro Jair Soares tem apontado o desvio indevido de recursos da
previdência pa!a a execução de obras em outros setores.
Isso estaria ocorrendo hâ anos.
Assim, o Executivo, além de não pagar sua contribuição previdenciária,
retirava recursos da Previdência, para o financiamento de obras fora de sua
área.
Mas, talvez a maior soma de rubricas deficitárias, no contexto da Previdência Social, se deva à instituição de serviços sem o cálculo prêvio da possibilidade de custeá-los sem déficit.
Um preceito constitucional não permite a apresentação de projeto criando ou majorando serviços, na Previdência Social, sem a correspondente fonte
de custeio.
Entretanto, iniciativas do Governo têm ampliado alguns serviços, sem o
conveniente Cálculo atuaria1.
Temos que nos advertir de que a ârea previdenciâria é uma das mais
sensíveis, em um País com enorme parcela da população necessitando de amparo social.
lsso faz com que, bem intencionadas ou por simples imediatismo, surjam
proposições simpáticas, ·no Legislativo, de amparo ao trabalhador, beneficiârio do sistema, sem o prévio exame das disponibilidades financeiras, conduzindo, rapidamente, a Previdência Social à falência, com prejuízo de todos,
desde que o sistema beneficia, direta óu indiretamente, cerca de noventa milhões dos' cento e vinte milhões de brasileiros.
Em declarações à Imprensa, o Ministro Jair Soares acentuou que, em
oito meses, só em São Paulo, foram poupados quase dois bilhões de cruzeiros, ao se deixar de pagar laudos de acidentes de trabalho forjados. E ninguém
foi parar na cadeia.
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Urge educar o próprio beneficiário do sistema, o segurado, futuro apo~
sentado ou dependente, para conscientizá-lo de que qualquer abuso, contra
os cofres da Previdência, Se reflete em prejuízo de todos.
Que é preciso providenciar a inatacabilidade do sistema, em proveito individual e de toda a Nação, disso não temos dó.vidas.
4.

Reivindicações inaceitáveis.

Pagando, atualmente, cem milhões diários de juros, encjuanto lhe devem
bilhões, o Governo e algumas empresas-, a situação da Previdência Social
se assemelha a uma bola de neve, que cresce na medida em que marcha para o
abismo.
Recentemente, acentuava Frota Neto:
.. Pelo espaço que a matéria tem ocupado nas preocupações governamentais, ê possível que haja um socorro para atender à atual
emergência. Interessa à administração econômico-financeira do Governo que o sistema previdenciário brasileiro se articule com sua
própria capacidade e potencialidade. A saída, portanto, para o futuro, será modificar a ênfase que se tem pronunciado nas atividadesmeio, com deslocamento mais acentuado para as atividades-fim."

.

•

Se os segurados do presente devem ter total confiança quanto ao futuro
atendimento, em sua inatividade, forçoso é pedir ao Governó que cumpra sua
parte e apóie o INPS, quando busca receber elevados débitos de contribuintes
relapsos.
Também o desvio de recursos da Previdência Social, para outras finalidades da ação do Estado, é responsabilidade do Governo e não da sociedade
e dos contribuintes.
Mas, mesmo no caso de responsabilidade exclusiva db Governo, se a
Previdência chegasse à falência, seria penalizadafustamente.a parte mais fraca da população, aposentados e dependentes, que lhe deram :sua contribuição
pensando numa garantia futura.
Isso deve conduzir o segurado a não pedir exageradamellte, a não querer
mais do que lhe foi promefido, quando pagava o seguro, sob a forma de desconto nos salários.
Quanto ao administrador, que evite certas generalizações.
Por exemplo, quem não pagou desconto sobre o 139 sa.Iftrio, estaria custeando, de que forma, o seu pagamento, quando na inatividade, pela Previdência?
Aconteceu isso muitas vezes: o próprio Governo propOs a extensão de
benefícios, que não eram cobertos por um cálculo atuarial razoável.
Será justo cobrar mais das empresas com maior faturamento e menor
emprego de mão-de-obra, como uma verdadeira sanção à efiCiência mercantil
ou industrial?
Talvez tal solução se justifique do ponto de vista purarriente social, mas
não atende ao desenvolvimento empresarial.
Se, na situação que atravessamos, temos que dar preferência ao capital
que leva em consideração a utilização de maior quantidade tle mão-de-obra,
desencorajando o lucro empresarial, poderemos estar levantando obstáculos
ao nosso próprio desenvolvimento econômico .
Desejável a utilização rnâxima possível da mão-de-obra; mas, é necessário, e inadiável, o aumento da produtividade nacional.
5.

"

Policiamento dos gastos

Inadmissível que a Previdência Social gaste mais do qUe pode, como é
inaceitável que gaste mal.
·
Temos que promover um levantamento minucioso da sit'uação, para "tapar os buracos'', ou seja, policiar os gastos exagerados, evitar a dispersão de
recursos, fiscalizando, eficientemente, sua aplicação.
Devemos indagar:
-Quais os setores que estão trabalhando em vermelho?
-Por que esse déficit?
- Corno modificar a situaçãO?
Sabemos que a prestação de assistência médica pela Previdência Social,
confiada a terceiros - médicos e hospitais - é a maior foflte de déficits.
Como corrigir esse lado negativo?
Limitando convênios e credenciamentos?
Parece-nos que não.
O caminho é fiscalizar a aplicação, para impedir fraudes.
Estas são responsáveis por· grande parte do déficit gera) da nossa instituição previdenciãria.
·
A economia de gastos é bem mais racional e justa do que o corte do poder
aquisitivo das aposentadorias e pensões.
Nem será procrastinando o pagamento (denunciam-se casos da demora
de um ano na decisão de uma aposentadoria) que se farão eco'nomias no caixa
previdenciário.
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Esperamos que o Ministério da Previdência Social demonstre, cabalmente, em quanto será onerado, com a reformulação dos prazos de aposentadoria.
Porque são dezenas de milhares aqueles com mais de 25 e 30 anos de serviço, vinculados ao INPS, que vão pedir a aposentadoria este ano.
Só então saberemos se demos o que podíamos dar ou oneramos perigosamente o INPS.
Eis o que dizia, recentemente o Estado de S. Paulo:
~·o problema da Previdência Social no Brasil é por demais sério
e profundo, para ser tratado de maneira amadorística. Sendo certo
que, se não lhe for dada, com a urgência que merece, a solução cor~
reta, ele se converterá em fato r poderoso de intranqUilidade e de instabilidade social, por gerar injustiças· e iniq"ilidades revoltantes."

Essa tem que ser uma preocupação constante de todos nós. No Congresso Nacional, não podemos aprovar projetas, onerando a Previdência Social,
criando e aumentando benefícios, sem indicar a fonte de custeio.
Estamos certos de que o Governo põe, entre as suas preocupações mais
constantes, a da busca de uma solução para o grave problema sm:ial.
Pessoalmente, somos favoráveis a quC: se melhorem os benefícios antes
de ampliar a assistência médica.
Porque os benefícios sociais, acobertados pelo sistema previdenciário,
são amplíssimos, enquanto o problema sanitário pode ter o acudimento de
outros órgãos, com ri o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saó.de, nos Estados e Municípios.
Foi um erro a exoneração, nos últimos anos, da responsabilidade desses
órgãos, para com a assistência médica aos contribuintes.
E preciso retornar ao sistema anterior, devolvendo-se àquele Ministério
e àquelas Secretarias também a responsabilidade sobre a medicina curativa e
não apenas preventiva.
Porque, falhando, atualmente, os órgãos de prevenção, todos os ônus
por esses descuidos, no campo da assistência médica geral, vêm sendo pagos
pela previdência social.
O que não é Justo, nem racional, nem pode ser duradouro~
Perfil da crise atual e algumas soluções poss6•eis
Não se pode negar a crise atravessada pela Previdência Social e ninguém
ignora que a continuidade dos pagamentos de aposentadorias e pensões, no
segundo semestre deste ano, se deve ao ressarcimento de metade do débito da
União para com o INPS.
A primeira vista, além de pleitear-se que a União pague o restante, devese pensar na execução dos débitos das empresas privadas.
Mas não é só isso: considere-se, também, a liquidação do enorme patrimônio imobiliárío, que o INPS herdou dos antigos institutos, configurados
em milhares de prédios, sempre nas áreas metropolitanas e nos maiores cen~
tros urbanos do País.
Não temos elementos estatísticos para apresentar o vulto desse patrimônio.
Mas, se o INPS fizer um levantãmento, calculando esses imóveis pelos
preços atuais, verificará, deSde logo, que o seu valor representa muito mais do
que o restante da dívida da União e da de todas as empresas privadas, somadas.
Aliás, em matéria de levantamento atuarial e patrimonial, como de suas
obrigações previdenciárias, o INPS nunca foi modelar.
Recentemente, declarava o Sr. Marcos Candau:
"Necessita (a previdência) cadastrar seus segurados e dependentes, pois não sabe nem, com segurança, quantos são e onde es~
tão.
Necessita rever os convênios de assistência médica com a rede
privada, para acabar com a orgia de gastoS-desnecessários."
Principalmente, alguns convênios do INPS -com os hospitais têm dado
enormes prejuízos à Previdência Social, denunciados antes e apurados pelo
atual Ministro Jair Soares, com a publicação dos escândalos do falso atendimento, da substituição do díagnóstico, das intervenções cirúrgicas não indicadas, das operações-fantasmas, sempre em detrimento dos cofres previdenciários.
Uma medida de higíene administrativa ê indispensável: fazer-se o levantamento real dos segurados, cadastrar os dependentes, saber se existem realmente, ou se os benefícios estão sendo entregues a falsos procuradores.
Ê bem melhor policiar os gastos, eliminando-se as c-ontas irregulã.res e os
contratos onerosos, do que reduzir, relativamente, as mensalidades devidas
aos aposentados e pensionistas, quando os benefícios pagos não acompanham a desvalorização da moeda e, depois de aposentado, quando mais precisa, o empregado ou funcionárío vê seus proventos minguarem, ante a derro~
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cada inflacionária do poder aquisitivo da moeda, não corrigida por aquela
fonte pagadora, convenientemente.
Se a correção dos condicionadores que levam a previdência a uma situação pré-falimentar se impõe, assinale-se que o preço dessas deseconomias
não deve ser pago pelo seu segurado, com a deterioração do poder aquisitivo
do provento da aposentadoria, ganhando muito menos os aposentados do
que se estivessem no serviço ativo.
O INPS teve um aumento crescente do número de beneficiários do sistema.
Aliãs, esse fenômeno, posto à parte a ocorrência da opção provocada
pela reforma administrativa, a partir de 1968, só deveria ser recebido com otimismo, porque significativo de qUe grande parte, cada vez maior, do povo,
está ao abrigo da previdência social.
De imediato, é inevitãvel que se busque a solução para a situação da previdência no aumento da receita.
É necessário, porém, que o governo deixe patente sua preocupação e sua
intenção de identificar as verdadeiras causas da crise e procure sanar o déficit
anual, com medidas administrativas que impeçam, adiante, o surgimento de
problemas dessa ordem, para o que venha a se socorrer com outros aumentos
de receita, sacrificando o trabalhador e impondo novos tributos às empresas.
Com números, se fazem muitas variações e se dão, algumas vezes, diferentes interpretações aos fatos.
Nesse sentido, a Federação de Hospitais fez publicar dados, que merecem ser destacados.
Informa que, em 1975, as despesas do Ministério da Previdência e AsSistência Social, com os hospitais contratados, somaram CrS 5.949.196.000,00
(cinco bilhões, novecentos e quarenta e nove milhões, cento e noventa e seis
mil cruzeiros) em relação a uma despesa total de CrS 45.433.718.000,00 (quarenta e cinco bilhões, quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e dezoito
mil cruzeiros), representando 13,09% desse montante.
Já em 1979, os gastos foram, respectivamente, de CrS 38.754.985.000,00
(trinta e oito bilhões, setecentos e cinqüenta e quatro milhões, novecentos e
oitenta e cinco mil cruzeiros) e de Cr$ 332.819.133.000,00 (trezentos e trinta e
dois bilhões, oitocentos e dezenove milhões, cento e trinta e três mil cruzeiros), correspondendo, a referida despesa, a apenas 1,64% do total.
Em contrapartida, em 1975 ocorreram 4.928.459 internações em hospitais contratados, quando a população brasileira era estimada em 107.145.000
habitantes, sendo a relação percentual da ordem de 4,5%. Em 1979, para uma
população estimada em 119.670.000 habitantes, foram internados 7.655.638
segurados, ou seja, 6,3% da população.
Por esses números, chega-se à conclusão de que, enquanto aumentou o
percentual de internações, baixou o percentual dessa despesa da Previdência.
A mesma publicação da Federação dos Hospitais informa, ainda, que
em 1980, de uma receita total da Previdência, da ordem de CrS 636 bilhões,
foram gastos com userviços de terceiros", isto é, com assistências hospitalar e
ambulatorial privadas, cerca de Cr$ 119 bilhões, o que equivale a dizer que o
MPAS gastou, tão-somente, 18,71% de sua arrecadação com a assistência
prestada por mêdicos e hospitais, através dos serviços particulares, que atendem a 90% das necessidades dos usuârios da Previdência!
Os gastos com as internações, na rede hospitalar privada, foram bem
mais baixos, perfazendo um total de 78,6 bilhões, ou seja, 11,9% da receita
global da Previdência.
Constata·se, portanto, que a despesa da Previdência Social com os ser·
viços médicos e hospitalares particulares, que atendem a maioria esmagadora
dos previdenciãrios - 90% de toda a assistência prestada, repetimos - são
expressivamente inferiores aos gastos com os serviços próprios do INAMPS,
face ao reduzido percentual de segurados assistidos por esse órgão especifico
da '"assistência médica".
Os dados aqui apresentados merecem um cuidadoso exame. Teria havido manipulação estatística? Cabe, pois, ao MPAS analisar os números e mandar verificar, se verdadeiros, por que seus gastos são tão superiores.
A Patronal e a Assistência ao Trabalhador Rural são dois programas
que devem ser repensados, ou mesmo reestruturados. A Previdência deve fazer um levantamento exato das despesas que acarretam, a fim de poder estabelecer as normas necessárias para que o deficit, nestas áreas, não continue
onerando em demasia os seus recursos.
São dois programas de largo alcance social, que não podem ser inviabilizados por falta de uma ordenação administrativa, que propicie a receita necessâria para sua manutenção.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estas reflexões que estamos desenvolvendo traduz nossa preocupação
com um aspecto muito importante e que, de certa maneira, vem sendo abandonado nas discussões em torno do assunto. Queremos dizer que as soluções
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não podem ser vistas, exclusivamente, pelo ângulo da receita. É preciso encarar o problema, também, pelo lado das despesas, ou seja, pelo prisma daquilo
que possa significar redução de custos ou diminuição de gastos.
Não se pens~·- porém, que aceitamos ou propugnamos por soluções que
visem a reduzir os benefícios previstos. Não, absolutamente. Em hipótese alguma, podemos admitir esse caminho, pois isso significaria desnaturar a verdadeira função da Previdência, que é a de promotora da justiça social, consubstanciada, exatamente, nos benefícios que concede.
Portanto~ queremos deixar claro que, se de um lado compreendemos a
necessidade imediata do aumento da receita como a saída de emergência para
a crise, de outro, só a concebemos assim, se acompanhada de medidas concretas, que, complementarmente, propiciem uma sensível redução de custos, sem
que isto represente a supressão de beneficies.
Há princípios que devem informar esta estratégia administrativa. Por
exemplo, o de que a Previdência Social não pode ter carâter paternalista. Da
mesma forma, uma assistência de saúde de natureza elitista não é próprio da
Previdência Social.
Nesse sentido, também exemplific3.tivamente, lembramos que as Santas
Casas de Misericórdia deveriam ser melhor aproveitadas pelo Governo, para
a prestação dos serviços médicos naqueles municípios onde estão presentes.
De igual sorte, devemos criar condições a um melhor atendimento das entidades de assistência social, para que estas possam prestar serviços às comunidades carentes.
Quanao falamos em redução de custos, pensamos que, no mínimo, deve
haver melhor racionalização operacional desses custos. Assim, nos ocorre o
problema do lAPAS. A ele compete as atribuições de arrecadar e fiscalizar.
Pois bem, sabemos que a arrecadação é feita, hoje, através da rede bancária,
enquanto a fiscalização bem poderia ser executada pelo setor próprio do Ministério da Fazenda. Como não seria admissível esquecer a situação dos
atuais Fiscais da Previdência, estes poderiam ser lotados junto àqueles,
extinguindo-se os cargos à medida que vagassem, após se estabelecer o quadro com o mínimo necessãrio de fiscais !'ara o serviço.
Na realidade, o lAPAS é um órgão com estrutura dispendiosa e com
funções desproporcionais aos gastos com sua manutenção.
Essas e outras medidas se fazem necessárias, quando encaramos o
problema do prisma da economia do sistema.
O que não se pode é deixar as coisas como estão.
Encarando, especificamente, a crise conjuntural da Previdência, não vemos saída, senão o incremento das contribuições, vale dizer, o aumento de receita. Dentre as razões que nos fazem pensar assim, resulta a de que, se o deficit viesse a ser coberto pelo Tesouro, o impacto inflacionário seria ainda mais
danoso em relação aos menos favorecidos.
Agora, é necessária a mãxima cautela na quantificação com incremento,
pois, corno advertem alguns comentários da Imprensa, "não se pode penalizar a mão-de-obra intensiva em benefício do capital intensivo, sem colocar
em risco a própria estabilidade social do País" (Jornal de Brasz7ia, de 12-8-81).
No mesmo sentido, observou-se que ••se a utilização de maior parcela de es·
forço humano que maquinário for onerosa do ponto de vista tributário,
torna-se desestimulante o emprego de mão-de-obra" (Jornal de Brasl7ia, de
12-8-81), o que é extremamente perigoso, concluímos.
Esperamos que não se venham a confirmar algumas informações, veiculadas por órgãos da Imprensa, de que as medidas de aumento, em estudo, representarão um adicional de receita da ordem de Cr$ 50 bilhões, bem inferior,
portanto, às estimativas de deficit. A serem verdadeiras tais informações, isso
implicaria a quase ineficácia da medida, uma vez que esta só é compreensível
enquanto signifique uma solução imediata para a crise, sem o recurso ao Tesouro, com a conseqüente emissão de dinheiro, da qual resultariam novas
pressões inflacionárias.
Não há dúvida de que existe uma íntima relação entre a crise da Previdência e o quadro geral da economia.
Por isso mesmo, procedem as observações de Joelmir Beting. Diz ele:

...

"A Previdência Social corre o risco de "'implodir' fisicamente,
dentro de um ano(... ). O sistema hospeda um descompasso permanente entre a dimensão da receita e o tamanho da despesa, qualquer
coisa ao redor de 25% (... ).O deficit do sistema subirá para mais de
meio trilhão de cruzeiros até agosto do ano que vem."
Mais adiante, o mesmo jornalista declara:
u Antes da solução administrativa, terã o Governo de encontrar, constrangido, uma emergência cirúrgica( ...). Desgraçadamente, a única resposta rápida para a urgência desse desafio contábil está
no lado da receita.'·

..
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Prosseguimos, citando Joelmir Beting, que com grande l~cidez, afirma:
••a redução da despesa, por corte de custeio, disciplina de gasto, extirpação da
fraude, coibição do abuso, melhoria da produtividade e revisão dos cãlculos
atuariais, única solução socialmente justa e tecnicamente certa, que não evitará a -derrocada material do sistema previdenciário, em meados do ano que
vemt!.
Daí porque se faz necessária a solução pelo lado da receita, para evitar-se
o mal maior da uimplosão" da Previdência, em prejuízo de todos nós, já que,
praticamente, toda a população, direta ou indiretamente, aufere seus benefícios.
Devemos desperdiçar menos, mas temos, em contrapartida, que arrecadar mais, de imediato.
Diz o Professor Cesarino Júnior, em artigo publicado no O Estado de
São Paulo, de 8-8-81, referindo-se ao Ministro Jair Soares (permitimo-nos
uma citação parcial):
"'O atual Ministro da P.revic;lência Social tem si~o, por alguns,
responsabilizado, a nosso ver, injustamente, pelo descalabro da
atual situação_ da Previdência Social.
Dissemos e repetimos, injustamente, por dois motivos: primeiro, porque são inúmeras, em número e modalidades, .as fraudes e infrações cometidas contra a Previdência Social, como o não pagamento das contribuições devidas e criminosa retenÇão das contribuições descontadas, por certas empresas, de seus emPregados; fatu~
ramento fraudulento por serviços não prestados ol). prestados em
valor inferior ao cobrado; pagamento indevido de bj;:nefíci.os a pessoas sem direito a eles, etc.; segundo, porque foi el~ que, demonstrando grande interesse por_ sua atuação ministerial,· promoveu ~'in
certas' em hospitais, tentou cObrar -os monstruosos alrasos ·de certas
empresas em débito para com a Previdência Social e, chegando a fazer um desesperado esforço, juntamente com Ó Min~stro da Saúde,
para resolver os problemas de assistência médica e dj! saúde pública
para a população carente, etc., etc."
A grande verdade é que o sistema previdenciário não pode manter constante o descompasso entre receita e despesa.
Na época de sua criação, a Previdência Social concedia ós seguirit~s benefícios; auxílio-doença; aposentadoria por invalidez.; auxílio-funeral; e pensão.
E hoje? Além desses, ternos a aposentadoria por velhice; aposentadoria.
especial; aposentadoria por tempo de serviço ou abono de permanência em
serviço; auxílio-natalidade; salário-família; auxílio-reclusão; saláriomaternidade; pecúlio e, ainda, os diversos tipos de assistência" médica, odontológica, farmacêutica, reeducativa e de readaptação profissional, bem como
a assistência complementar.
Se compararmos a contribuição inicial com a de hoje, veremos que ela
não reflete a realidade atual.
Um editorialista da Folha de S. Paulo, concluiu seus comi;intârios sobre o
problema que aflige a Previdência, Com o seguirite pensamehto:
"De qualq.uer forma, em qualquer país, seja qual for o seu regime, a economia será sempre a ciência da escassez. E diante de recursos escassos é preciso não distribuí-los a quem deles não necessita.''
Com este pensamento conlcuía um exame da situação qUe merece uma
anãlise detida dos que puderem conhecer o seu trabalho, razão pela qual
aproveitamos para pedir a inserção, riOS Anais desta Casa, do artigo .. Previdência Social", do jornal Folha de S. Paulo, do dia 4 de agosto corrente.

É bom enfatizar que, hoje, de cada 100 trabalhadores, 87 são contribuintes da Previdência, enquanto em 1965 eram apenas 23 segurados para uma
centena de empregados.
Ainda os números;
Dados publicados na Imprensa, revelam que "de 1978 a 1980, o custo per
capitada assistência hospitalar, prestada pelo JNAMPS, triplicou na área urbana e quintuplicou na rural, enquanto o atendimento ambulatorial quadruplicou nas duas áreas. A assistência hospitalar urbana, por pessoa, passou de
Cr$ 294,07, em 1978, para Cr$ 535,03, em 79, e Cr$ 1.078,98 ein 1980. E a rural, que custava Cr$ 38,76, em 78, por trabalhador; e Cr$ 111,40, em 79, passou para Cr$ 221,61, em 1980.
O custo do atendimento ambulatorial per capita para cada segurado urbano, passou de Cr$ 205,04, em 78, para Cr$ 422,14, em 79, e Cr$ 839,47 em
1980, enquanto na área rural o aumento foi nas seguintes proporções: CrS
23,23 em 78, Cr$ 41,37 em 79 e Cr$ 64,51 em 80.
Dados citados pelo Ministro Jair Soares: CrS 960 bilhões serão gastos
em benefícios e Cr$ 390 bilhões com assistência médica.
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Por isso mesmo, insistimos em que, paralelamente à solução emergente,
de aumento da receita, há que haver uma drástica racionalização de custos.
Parece-nos que o fundamental é que, daqui por diante, se adquira confiança no sistema, atacando as causas da atual situação e fazendo a devida
correção pelo ângulo das despesas.
Afinal, corno se lê no Jornal do Brasil, de 5-8-81, unão é possível custear
com aumentos sucessivos uma fonte inestancável de descontrole de gastos".
Para que se corrijam as distorções, de início é necessârio que os diversos
órgãos governamentais cheguem a um acordo quanto ao valor real do deficit
da Previdência, apresentando os números corretos e não conflitantes.
Paralelamente, além de algumas medidas antes sugeridas, o Governo deverá adotar enérgica ação administrativa, tendente a detectar os pontos vulneráveis, que afetam toda a estrutura financeira do sistema.
Por exemplo, sabe-s.e que a Previdência deve aos bancos. Isto é um fato.
Há quem afirme, porém, que os bancos manipulam recursos da Previdência
por períodos que variam ª-té 30 dias, sem qualquer remuneração pela utilização desse gigantesco encaixe menSal. Se é verdadeira a informação, uma
providência imediata deverá ser tomada.
O problema do limite para a aposentadoria, de seu lado, é uma séria
questão que deve ser cuidadosamente estudada e debatida, antes de ser aprioristicamente rejeitada e combatida. É preciso verificar o quanto isto representaria em termos de redução de despesas, com a prévia averiguação de serem
verdadeira ou não as afirmativas de que, com o aumento da média do período
de vida do brasileiro, isto não impediria aqueles de mais baixa renda de auferirem os proventos da aposentadoria.
Nesse campo, como se vê, estudos sérios necessitarão ser feitos, sem ocaráter demagógicO qUe alguns lhes querem emprestar, mas, igualmente, sem a
determinação impositiva, de cima para baixo, visando, apenas, o lado do interesse da administração, que objetiva a diminuição da -despesa. É decisivo
que o aspecto social seja levado em prioritária consideração, embora sem
qualquer paternalismo.
Essa questão da aposentadoria mereceu um oportuno reparo de Joelmir
Beting, para quem "a aposentadoria por tempo de serviço é invenção brasileira, praticada apenas no Brasil. Em certas profissões - prossegue ele- tarn~
bém em Israel, Itália, Argentina, Canadá e Âustria. Mas--niriguém fez isso em
todas as profissões, só o Brasil".
Isto não significa qu.e sejamos contra a aposentadoria por tempo de serviço, nem que estejamos aqui a ctiticar o fato de o Brasil ser o único País que·
prevê sua concessão a todas as profissões, segundo aquele jornalista. Ao contrário, somos, obviamente, a favor desse benefício e se, na verdade, só oBrasil o estende a todos, sem diiscriminação, isto merece nosso aplauso e regozijo.
O que não nos parece razoável é que se pretenda, sem realismo, reduzir
os limites temporais para a concessão do benefício.
Outra coisa que não pode permanecer como está é o limite máximo de
contribuição, ao nível de 20 (vinte)"'salários mínimos.
Ê muito importante, também, que seja incentivada a previdência privada, através dos fundos de pensão e sob constante, eficaz e severa vigilância do
Poder Público, com graves penalidades aos que, porventura, causem prejuízos-aos pensionistas.
Quer dizer, são medidas que, dentre outras, devem ser adotadas com vistas a racionalizar a operaci9nalidade do sistema e, conseqüentemente, viabilizar a indispensável contenção de custos.
Fala-se, atualmente, com insistência, na criação de um conselho de Administração que gerenciaria a assistência médica e o atendimento hospitalar.
Tal Conselho seria formado de representantes do Governo, das empresas, dos
médicos, dos hospitais e dos trabalhadores.
Devemos lembrar, a propósito, que, dentre os representantes dos trabalhadores, não podem faltar os dos segurados da previdência rural.
Mas, queremos ainda salientar, com relação a isto, que, em princípio,
nada há a objetar Contra o Conselho, embora se deva advertir para a abs·otuta
ineficáci~ de um tal órgão, se a Previdência Social, como instituição, não conseguir superar a desconfiança e o descrédito a que chegou, neste momento.
Isto somente será possível se houver uma firme determinação de eliminar, sem paternalismos, repita-se, os focos de distorções, responsáveis pela
crise atual.
Para terminar, Senhor Presidente, Senhores Senadores, uma palavra
sobre a radicalização dos Partidos Políticos, que, antes de conhecerem as decisões do Governo quanto às medidas a serem adotadas, fecham questão contra qualquer aumento de contribuição, ou contra qualquer modificação na.
área de benefícios.
Positivamente, não consideramos estas posições as mais sábias e 1 mesmo, patrióticas. Afinal, o problema da Previdência atinge todos nós, indepen-
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cientemente de vínculos partidários. É hora de contribuir com sugestões concretas, e não de destruir com omissões ou criticas que a nada levarão. Sem
examinar o teor da proposta governamental, suas razões e, principalmente,
sem apresentar alternativas, dentro do quadro realista da crise, não se deve
radicalizar, a priori, pois colocar-se contra tudo, nesta hora, significa colocarse contra todos, vale diz~r, contra si própiio.
Embora as críticas· a situações passadas sejam cabíveis e justificadas, por
parte daqueles que as julguem necessárias, não serão elas que resolverão o
problema imediato e, muito menos, eventuais conseqüências futuras.
A Previdência exige soluções imediatas e outras- corretivas_- que operem resultados satisfatórios, a médio e longo prazos.
Ao mesmo tempo, manifestamos nossa estranheza ao sabermos que políticos, mesmo de oposição, criticam a inlfuência política no Ministério da Previdência.
Por muito tempo, os políticos estiveram alijados das decis:§es administrativas e, quando retomam um pequeno espaço, não podem ser responsabilizados pelos erros que se vêm acumulando ao longo do tempo e dos quais não
participaram.
Nós, políticos, erramos quando propomos soluções paternalistas, como
a diminuição de tempo para a aposentadoria, mas, indiscutivelmente, temos
condições de influir na indicação de pessoas para exercerem funções públicas.
Não fazemos ~·politiquice" ou "politicagem", ao sugerirmos nomes para
cargos de confiança, na medida em que tais escolhas recaiam em pessoas ca·
pazes e que sejam feitas dentro de critérios éticos e profissionais.
A escolha, à revelia dos políticos, não é mais perfeita.
Não cometamos, pois, a injustiça de responsabilizar a ação política pelos
males da Previdência.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES, EM SEU DISCURSO:
Folha de S. Paulo 4-8-81

PREVIDE:NCIA SOCIAL
Os Ministros da Previdência Social e do Planejamento estão fazendo
uma série de propostas para reequilibrar o orçamento do INPS, cujo déficitjã
é da ordem de 138 bilhões de cruzeiros. Ainda que qualquer aumento de imposto ou redução de benefício (exigência de idade mínima de 60 anos para
aposentadoria) seja sempre desagradável, não hã qualquer dúvida que os Ministros têm razão e devem ser apoiados, exceto na forma de financiamento do
déficit via simples aumento da taxa de contribuição. Afinal, o milagre da multiplicação dos pães não existe em economia, e t.im governo de oposição teria
que seguir linhas semelhantes se desejasse preservar o que já foi conquistado
em matperia de Previdência Social no Brasil.
O sistema de Previdência Social, apesar de todos os seus defeitos e ineficiências, é -uma forma de consumo social e, portanto, de distribuição de renda. Imagine-se, por exemplo, qual seria o custo social de substituirmos o
INAMPS pela medicina privada, aumentando-se correspondentemente os salários. Estes aumentos teriam que ser tão grandes, que levariam a economia
nacional ao caos. É por isso que em todos os países de economia planejada,
ou nos países em que governos social-democratas ocuparam longamente o
poder, as formas de consumo social e a distribuição de renda são muito mais
avançadas do que nos países mais rigorosamente capitalistas, onde o consumo permanece principalmente privado.
Entre as medidas propostas pelos Ministros, aquela que merece maior
1 apoio é a da exigência mínima de 60 anos, além de 35 anos de serviço, para a
,,.... aposentadoria. Todas as vezes que se fala nisso hã um protesto generalizado
na imprensa. A visão que a classe média brasileira tem de aposentadoria é
completamente equivocada. Imagina que a aposentadoria é um prêmio ou
um adicional de salãrio para pessoas que, no vigor da idade (hoje é possível
aposentar-se com menos de 50 anos!), completaram seus 25, 30 ou 35 anos de
trabalho. Ora, aposentadoria não ê isto, errl absoluto, e sim uma forma de assegurar uma velhice segura para quemjã não tem mais possibilidade de trabalhar ou que estã tendo sua eficiência no trabalho reduzida.
Pelo mesmo raciocínio, é mUito razoável reduzir a aposentadoria daqueles que, depois dos 60 anos, continuam trabalhando normalmente, como
acontece geralmente com as funções intelectuais e administrativas. Não há razão para um salário dobrado para essas pessoas, em um momento em que
seus filhos estão criados. E não há razão também para incentivá-los especialmente a continuar trabalhando quando hã tanto desemprego e subemprego
neste País.
Já é menos aceitãvel a idéia de financiar o déficit anual com um aumento
de 8 para 10% da contribuição. Não há dúvida que é necessário ~umentar as
receitas da Previdência Social, já que suas despesas aumentaram, muito me-
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nos devido a problemas de ineficiência (embora estes sempre existam) e muito
mais devido ao grande aumento dos seus beneficiários, sem que houvesse correspondente previsão da receita. Mas o finanCiamento via um adicional vinculado ao Imposto de Renda das empresas seria provavelmente uma forma
ruais racional, inclusive p-orque não encareceria artificialmente mais ainda a
mão-de-obra, e, portanto, estimularia assim ainda mais a substituiçi\o de
força de trabalho por mãquinas em uma economia com reconhecido excesso
de mão-de-obra.
·
De qualquer forma, em qualquer pafs, seja qual for seu regime, a economia será sempre a ciência da escassez. E diante de recursos escasSos!: preciso
L.C.B.P.
não distribuí-los a quem deles não necessita.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Pelos idos de 1975, eu, na qualidade de Secretário de Estado de Indíistria
e Comércio do Governo Dirceu Arcoverde, quis implantar no Piauf o arrendamento mercantil.
Essa operação que eu pretendia criar consistia na criação de mecanismo
operacional que desse a determinada pessoa jurídica que desejasse implantar
uma unidade industrial condições de fazê-lo, sem a necessidade de imobilizar
recursos financeiros pará adquiri i' as mãquinas e oS equipamentos industriais.
É que, desde 1956, quando assumi a Gerência da filial do Banco doBrasil, em Floriano, que via fracassar idéias de pessoas capazes, vontadosas de
implementar determinado projeto industrial, mas não o faziam, porque não
contavam com recursos financeiros para oferecer a contrapartida de recursos
próprios nos financiamentOs bancários ou nos incentivos financeiros da SUDENE.
Na composição desses recursos, não era de todo dificil alugar o prédio
ou, mais tarde, comprá-lo a prestações junto a uma Companhia de Distrito
Industrial; conseguir financiamento para aquisição da matéria-prima e dos
insumos, na rede bancãria, mediante penhor mercantil ou, mais tarde, penhor
cedular. Obter financiamento nas compras a prazo junto aos fornecedores.
Com os descontos das duplicatas oriundas das vendas do produto industrial
acabado, pagava o pessoal, as despesas de impostos, água, luz, telefone, correios e telégrafos e outras menores. Mas, o dificil mesmo era a aquisição das
máquinas e equipamentos, que envolvia sempre o grosso dos recursos globais.
No Piauí, os incentivos da SUDENE nunca produziram os resultados esperados. Sob o império dos artigos 34/18, a captação era dificflima porque o
investidor, voluntariamente, não ia deixar de optar por investir cm empreendimentos de Estados potencialmente mais fortes como o Ceará, Pernambuco
e Bahia para investir no Piauí. Era preciso que o negócio fosse muito bom.
Ademais, a taxa de captação inviabilizava o negócio. Com o advento do FINOR, a alocação dos recursos passou a ser feita diretamente pela SUDENE,
mas aí o montante dos recursos disponíveis era sempre inferior ao total comprometido com a aprovação dos projetas, em conseqüência do que a influência política pãssou a ter peso alto nas liberações. Os governadores dos grandes Estados passaram a influir decisivamente nas liberações.
Agora vejo o êxito que estão obtendo, no Brasil, as operações de leaslng
oti arrendamento mercantil.
Os financiamentos com esse tipo de operações alcançaram montante
apreciável, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de L6asing, que congrega 57 entidades do gênero, atingindo:
(USS milhões)
1978 .......................................... 632
1979 ....... ' .................................. 830
1980 (soma superior) ........................... 1.100
1981 (até junho) ................................ 2.200
A Prefeitura Municipal de São Paulo arrecadou, de janeiro a maio deste
ano, imposto sobre serviço que corresponde a 2% sobre o faturamcnto das
empresas que operam no ramo, a soma altamente significativa de 15 bilhões e
800 milhões de cruzeiros.
Têm contribuído favoravelmente às operações de leaslng:
as sucessívas restrições ao crédito para investimentos;
- os altos juros cobrados nos financiamentos; e
- a falta de recursos próprios dos empresários.
Dentre as normas adotadas para a operacionalidade do sistema poderiamos alinhar os seguintes trazidos pela revista ulsto b", de 19-8-81:

1. Os custos efetivos de uma operação desse tipo equivalem
aos de um financiamento normal.

••
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2. Os prazos de amortização são mais dila~ados que os dos
empréstimos e gozam de benefícios fiscais permi~idos por lei.
3. Liberam os empresários de pesados gastps na compra de
bens que irão produzir o faturamento da empr~a.
4. O leasing não compete com o financiamento tradicional, eles se
completam.
.
5. É permitido 'exclusivamente para pessoas jurídicas.
6~ É uma espécie particular de aluguel com prestações fixas e
período de d_uração estabelecido em contrato. ,
·
7. Essas prestações, por lei, podem ser abatidas do lucro da
empresa pagadora para efeito de Imposto de Renda.
8. Vencido o contrato, o cliente poderá, de acordo unicamente
com a sua vontade, adquirir o equipamento arrendado deduzindo
de seu preço final o total desembolsado com as prestações pagas.
9. Ou, se quiser, poderá simplesmente devolver o equipamento
à companhia arrendadora.
,
10. A resolução de adquirir- ou devolver o b~m não consta do
contrato.
:
11. Os equipamentos arrendados não poden1 ser destinados à
atividade que não esteja ligada à empresa. Isso poderia ensejar que a
arrendadora fizesse o leasing.
Sr .. Presidente, Srs. Senadores:
Sei que as operações de arrendamento mercantil não ê: invenção nossa.
Os países desenvolvidos adotaram _essa espécie de negócio:hã muito tempo,
mas o que me deixa surpreso é a facilidade com que os nossos investidores se
adaptaram com rapidez à idéia, transfor'núiildo-o·num gra~de negócio, altamente rentável para todos _os interessados: para a empresa que aluga o equipamento, para o locatário e, acima de tudo, para o Poder Público que pode,
com essa nova receita, proporcionar maior soma de bens a s~us condidadãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')

l

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A história de Juiz de Fora- pode-se dizer- está registrada e arquivada
no uDiãrio Mercantil" - o jornal que Antônio Carlos fundou no início do
Sê::culo e que Renato Dias- Filho, com tenacidade, perseverança e trabalho,
consolidou.
São setenta anos de muita luta e esforço, que agora se comemora com a
inauguração de seu novo e moderno parque grâfico, o sístema uoff set",
equiparando-se, pois, aos maiores jornais do País.
Dois significativos eventOs na sua longa existência, em :que se encontram
o passado e o presente.
A função social da imprensa insere-se em toda sociedade democraticamente organizada. Ulti-apassa ao ato de apenas informar, por mais relevante
que ele seja. Vai além. Cabe-lhe tambêm aperfeiçoar essa Sociedade, as suas
instRuições, a conduta dos seus cidadãos- missão maior da comunicação.
Dela o "Diãrio Mercantil" tem exemplificado cabalmente nesses fecundos e produtivos setenta anos de ininterrupto funciOnamento.
Para sobreviver, terefa -realmente das mais ârduas e difíceis, e sobreviver
exercitando esses princípios basilares de uma imprensa sã e torreta, enfrentou
os mais ingentes obstáculos.
Renato Dias Filho, o seu presidente e a própria alma do órgão, contanos um pouco dessa obra: ••Em janeiro de 1912, nascia o .. Diãrio Mercantil",
que viria vencer todas as barreiras, quase intransponíveis, de sua existência.
Essas barreiras, entretanto, que se antepõem a um órgão de comuni~
cação, não iinpediram que o HDiãrio Mercantil" permanecesse sempre fiel
aos interesses do povo juiz~forano e aos grandes ideais de j11stiça, liberdade e
·
democracia.
Vemo-lo sempre defendendo, de suas trincheiras, intransigentemente, as
grandes causas populares que empolgaram nossa gente.
Não deteve-se nunca, arrostando os maiores perigos e pressões, ante a
voz da prepotência e do arbítrio.
Ao contrãrio, posicionou-se ao lado dos oprimidos e dos reclamos mais
candentes dos pequenos.
Desde seu surgimento pautou~se por um só comprorilisso: a verdade.
Por sua redação passaram talentosos redatores e repórteres, que dignifi~
caram a imprensa mineira, por sua inteligência, dignidaqe e clarividência.
Furtamo-nos de não nomeá-los para não, talvez, incidir numa injustiça, omitindo algum.
Mas verdadeiros mestres na arte de informar e instruir; autodidatas qua~
se todos, fizeram de suas salas de redação salas de aula de jornalismo. Nesse
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mister, o Diárío Mercantil foi esCola e das mais capacitadas, numa época em
que as faculdades de comunicação inexistiam ou davam os primeiros passos.
Não descuidou~se, como fonte de formação da opinião pública, de estimular
a educação e cultura juíz-foranas, participando e incentivando todos os movimentos artísticos e culturais que surgiram.
Como O Farol, Correio de Minas, Gazeta Comercial, engrandeceu a imprensa míneira.
Em sua longa jornada, acompanhou pari passu a história de Juiz de Fora, vivenciando-a em suas páginas, estimulando o desenvolvimento e crescimento d:;~. cidade fundada por Halfeld e impulsionada por Mariano Procópio
e Bernardo Mascarenhas.
Neste Século, a vida do município, o cotidiano de sua gente, seus eventos
do dia-a-dia, seus dramas e tragê'dias ficaram marcados indelevelmente nas
folhas do jornal.
Escreveu-se ali o andar de um povo. Guardou-se para o acervo da história os seus grandes e pequenos momentos. Retratou-se ali muitas tragédias
que abalaram a comuna, como a enchente de 1940, por exemplo. Mas
gravou-se também as alegrias e o júbilo de seu laborioso povo: o término da
guerra, as campanhas memorãveis e os grandes comícios das eleições presi~
denciais; frisúiS-dvicas que entusiasma-vam a população; as comemorações religiosas, os seus desfiles e paradas; a descontração do nosso carnaval, com as
escolas de samba na avenida etc.
Presenciou ainda, como testemunha da história, os acontecimentos políticos tomo a Revolução de 30, a redemocratização do País após o Estado Novo, o suicídio de Vargas, o movimento de 19 de abril de 64.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, relatamos aqui um pouco da trajetória
deste jornal, de extraordínãria vítalidade e pujança e, também, de desmensurado amor à nossa terra e nossa gente, pelas quais cabe aqui consignar sempre propugnou. Nunca lhe faltou fé no seu destino e no seu futuro.
Permitam-nos, pois, nesta oportunidade, prestar tributo a este órgão expressivo da imprensa de meu Estado e ao jovem jornalista que o dirige aluaimente, José Octávio Alkimím· Henriques.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
-O SR- PRESIDENTE (Agenor Maria)- Concedo a palavra ao último
orador inscrito, Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em dias de julho próximo passado, tive o ensejo de, em companhia dos
nobres Senadores Leite Chaves e· João Calrnon, integrantes da Comissão de
Agricultura desta Casa, fazer uma visita ao Estado do Paraná, para de perto
conhecer a estrutura cooperativista daquela Unidade da Federação.
Durante toda a visita contamos com a companhia valiosa e inteligente
do Dr. Guntolf Van Kaic, Diretor da OCEPAR- Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, cujos conhecimentos foram da mais alta valia
para a compreensão do estágio de desenvolvimento em que se encontra o movimento cooperativo no Paraná.
De igual forma, de transcendente valia para a compreensão da estrutura
cooperativista local foram os conceitos do Dr. Benjamin Hamnersehmdt, Direter da Organização das Cooperativas Brasileiras, também nosso compaM
nheiro durante todo o trajeto.
Retornei- e creio também os outros membros da comitiva- com urna
visão fulgente da pujança do sistema cooperativo Paranaense. Este conceito
forãpreendido com as visitas realizadas às diversas instituições cooperativas
em várias cidades do Estado, e aqui me permitirei citã-las todas, como uma
homenagem àqueles valorosos companheiros que, com seu esforço e tenacidade permiiii'ã.m ser hoje o sistema cooperativo paranaense um marco de hisM
tória e modelo a ser seguido em todo o Brasil.
A comissão teve oportunidade de visitar a COAMO sediada em Campo
Mourão presidida pelo companheiro José Aroldo Galassini; COPAVÊ:L na
cidade de Cascavel dirigida pelo companheiro Luiz Boschirolli; a VALCOOP
em Londrina com o comando do companheiro Carlos João Schlieper; COCAM AR na cidade de Maringã cujo presidente é o companheiro Constâncio
Pereira Dias; COTRIGUAÇU também em Cascavel tendo como dirigente o
companheiro Luiz Uchôa; a COCAP na Capital do Estado e que tem na sua
presidência o companheiro José Cassiano Gomes dos Reis; e, finalmente, a
COOPERSUL em Ponta Grossa sob a direção do companheiro Roberto Ar·
naldo Buhrer.
Em todas, sem distinção alguma, encontrei arraigado espírito cooperativista diante da luta comum. Encontrei presente o otimismo e a crença conM
substanciados na decisão de construir um movimento forte nos dias de hoje
- e capaz de resistir no presente e no futuro - as dificuldades que se apresentam e se apresentarão, resistindo as acometidas daqueles que temem um
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cooperativismo sedimentado e capaz de asstrtnir papel prevalescente e decisivo na eco-n-o~nia do País.
Observei a preocupação de dirigentes e cooperados no sentido de verticalizar a sua atuação, evitando, desta maneira, que grandes fatias do valor agregado oriundos da manufatura dos produtos se esvaiam das mãos dos produtores e se convertam no lucro fácil dos atravessadores.
Impressionou sobremaneira o nível de participação dos associados. Nas
reuniões em que participamos a tônica mais acentuada foi o debate livre, a
gestão democrãtica dos dirigentes. Todos exercitam o direito de opinar, divergir e indicar rumos, colocando na prática os princípios rochedeleanos.
Concluindo o roteiro de visitas levados a constatar a presença viva e
atuante do movimento cooperativista paranaense, de tal forma que me permito afirmar ser aquela estrutura uma das vigas mestra da economia Paranaense
e por si só capaz de influenciar os fatos econômicos brasileiros.
Este é o depoimento que desejava trazer perante esta Casa.
Dizer do meu entusiasmo por quanto pude presenciar naquela viagem
para mim de grande significado. Trouxe de volta a fé realentada no movimento cooperativo do meu País, pois cooperativista por vocação dediquei a maior
parte de minha vida na luta por esta causa e assim não poderia me omitir de
registrar quanto me impressionou o que se edifica no cooperativismo do Paraná.
Ainda me seja permitido alguns registras que merecem a melhor guarida
neste pronunciamento.
Desejo testemunhar um fato da mais nítida importância para o futuro do
movimento cooperativista brasileiro, e aqui me refiro especificamente às minicooperativas ligadas à rede escolar estadual.
Naquelas escolas são lançadas para a juventude as primeiras sementes e
os primeiros conceitos do fenômeno cooperativo. Pareceu-me de fulgurante
utilidade o trabalho desenvolvido naquela instituição para formar os líderes
cooperativos do futuro. O exemplo deve e merece ser seguido em todo oBrasil.
E meu dever registrar agradecimentos a todas as autoridades paranaenses, notadamente à OCEPAR- Organização das Cooperativas do Estado do
Paranã, através do seu Presidente Dr. Guntolf Van Kaic, aos dirigentes e técnicos do IA PAR- Fundação Instituto Agrônomico do Paraná, que ministraram uma magnífica aula a todos que integravam a comitiva visitante.
De igual maneira fica o registro para a Organização das Cooperativas
Brasileiras através do seu Diretor -Benjamin Hamnersehmdt.
No final um agradecimento todo especial e particular ao engenheiro
agrônomo João Manuel Bica Neto, companheiro a quem dedico heje fraternal estima.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno coridúSãO de seu Parecer n..., 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
CrS: 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES. sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munici'pios, favorável.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 4, de 1981 (apre~
sentado peta Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Munldpal de Potirendaba (SP) a elevar eln
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n..., 5, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$

31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqilenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
-de Munidpios, favorável.
4

Votação, em turn-o único, do Projeto de Resolução nQ 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida cõnsolidada, tendo
PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer o'? 594,
de 198 I), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n..., 90, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro mtlhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Minicipal de Guaxupê (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
·
PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
9

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO?
625, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar
em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), a montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 626 a 627, de 1981, das Comissões:

-de Constituição de Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.
10

Votação, em turno único do Projeto de Resolução no 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
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mílhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-

de Municípios, favorável.

II
Votação, em turno únko, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos AnaiS~ do Sehado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso· do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

..
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PARECER, sob no 286, de 1981, da Comissã~o
- de Educação e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de número 1-CEC.
20

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 33, de 1981
(n"' 3.310/77, na Casa de origem), que dispõe sobre as comemorações dos feriados, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 604 e 605, de 1981, das Comissões:
- de Educação e Cultura; e

-

de Legislação Social.

12

21

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de I'981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministrai do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da RevoluÇão de março de
1964.-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia Coiiio conclusão de seu Parecer n9
1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a
elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta" e nove milhões, setenta mil, duzentos e
trinta e dois cruZeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

13
Votação, em turno úniCi:Çdo Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, Ç, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado no 240, de 1980, do' Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representantes dbs empregados e
empresários na administração da Previdência Sqcial (INPS, lAPAS e
INAMPS).
.

(Dependendo da votação do Requerimento no 260, de 1981, de autoria
do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão para a Sessão de 26
do corrente).

14

22

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento interno), do Projeto de Lei do Senado no
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobré a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados cm cémitéiios, 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 dp Senador Aderbal Jurema.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n97, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de
1981), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete' centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

IS
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proj~to de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alteran4o dispositivo da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência social, tendo
PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
16
Votação, em primeiro turno (ãpreei3ção-preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da" constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In~erno), do Projeto de Lei do Senado no 163, de 1980, do Senador Orestes Quhcia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, peJa inconstitucionalidade e injuridicidade.

18
Discussão, em turno único, ua Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer no 617, de 1981), do Projeto de Decreto Legislati·
vo no 28, de 1980 (no 62/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países
Baixos, em Brasília a 23 de julho de 1980.
'
19
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1981
(n'? 895/79, na: Casa de origem), que assegura matrícula, nas escolas de qualquer nível, aos servidores que especifica, tendo

PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
-

de Municípios, favorável.

23
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em CrS
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
24

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a~
presentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
25
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e

-de Municípios, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 17 horas e 45 "rinutos.}
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 21-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ãs vezes, aqui no Senado, fico como que deslumbrado, pensando que me
encontro numa ilha de príncipes encantados, iSto, porque me sinto cercado de
governadores por todos os lados. Quando olho para a direita vejo o Senador
Lomanto Júnior, candidato em potencial ao Governo da Bahia; quando olho
para a esquerda, vejo o Senador Alexandre Costa; quando olho para a retaguarda está o. Senador Jorge Kalume; e quando olho para a frente vejo o Senador Murilo Badaró; sem falar naqueles colegas da Oposição e que aspiram
também, galgar a curul governamental de cada Estado que representam nesta
Casa. Fico, às vezes, confUso em contemplar da tribuna este poderoso carrossel em que tantos nobres Senhores brasileiros, altamente credenciados pensam governar os seus Estados e fazer o bem à sua gente.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo dizer a V. Ex•s que eu, com
mais três colegas desta Casa, o Senador José Lins, o Senador Cunha Lima e o
Senador Martins Filho, recebi um honroso convite de S. Ex• o Sr. Ministro
do Exército, General Walter Pires, para integrar uma comitiva composta por
Srs. Deputados da Comissão de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados, que deveria, como o fez, visitar as unidades de Fronteira do Exército, situadas no Rio Grande do Sul.
Daqui partimos, SI-. Presidente, Srs. Senadores, no dia lO de agosto,
segunda-feira, direto a 'Porto Alegre. Em chegando àquela belíssima cidade
do Cone Sul brasileiro, fomos recebidos por autoridades civis e militares, o
Governador Amaral de Sousa, o Sr. Comandante do III Exército, General
Túlio Chagas Nogueira, o Sr. Comandante da 6• Divisão de Exército, General Edison Boscacci Guedes e um apreciável número de outras ilustres autoridades. Em seguida nos dirigimos ao Comando do III Exército, Onde fomos
recebidos por S. Ex', o General Túlio Chagas Nogueira, que fez uma b_elíssima explanação a respeito dos problemas econôniicos e sociais da ãrea sob a
sua jurisdição, realçando o valor da tropa sob o seu comando, com nada menos 18 Generais, entre estes 4 Generais-de-Divisão. O posicionamento da tropa, a que com ele convive mais de perto, ou seja a sediada em Porto Alegre,
impressionou pelo seu adestramento e disciplina. Afora a parte relacionada
estritamente com a vida militar, o General Túlio demonstrou um excelente
conhecimento sobre a vida económica, política e social do País.
Esse foi o nosso primeiro contacto com a mais alta autoridade do Exército Brasileiro, na área de fronteira do Rio Grande do Sul. No dia seguinte,
éramos recebidos pelo Comandante da 3• Divisão de I Exército, General Edison Boscacci Guedes. Pudemos sentir também - eu e todos aqueles colegas
que participavam da comitiva: 4 Senadores e nada menos que 20 Deputados
- o grau de cultura dos Oficiais-Generais do glorioso Exército Brasileiro.
Discutem todo e qualquer assunto, com verdadeiro conhecimento dos problemas relacionados à educação, saúde e psico-social. Finalmente, deram-nos a
idéia de que são homens verdadeiramente preparados não só para a vida militar, como também para a vida civil.
À noite, do primeiro dia, a comitiva foi recepcionada por S. Ex• o Sr.
Governador Amaral de Souza, qUe nos recebeu no Palácio do Governo econosco esteve, por algumas horas, num churrasco muito íntimo, muito fraterno em que se entrelaçavam civis e militares. Viajamos no dia segufri.fe- para a
cidade de Santa Maria.
Devo confessar a V. Ex•, Sr. Presidente, que na terra mariana, no Rio
Grande do Sul, experimentei uma profunda emoção. Quando me dirigi para
dialogar com S. Ex'., o General Sebastião Ramos de- Castro, Comandante da
3• Divisão-do Exército, sediada nessa importante cidade gaúcha fiz sentir, naquela ocasião, a minha grande emoção de, pela segunda vez, pisar o território
da cidade de Santa Maria da Boca do Monte, no Estado do RiO Grande do
Sul. Isso porque, Sr. Presidente, lá estivera no verdor dos anos, quando acadêmico de Medicina, do Estado da Bahia, no quinto ano deste curso, integrando a embaixada acadêmica que levava o nome do saudoso Professor
Marques dos Reis, Ministro da Aviação do Governo Getúlio Vargas, isto nos
idos de 1935.
Externei aos presentes~ naquela manhã do dia 12 do mês em curso, a minha grande emoção e a maior alegria de retornar a Santa Maria 46 anos depois!
Nós, na nossa juventude, costumamos dizer quando visitamos uma cidade longínqua do território pátrio, ser talvez a única vez que pisamos o seu solo. E de fato eu dissera isso a meus colegas da Embaixada Acadêmica Marques dos Reis. Agora, tive a sorte de, depois de 46 anos rever a cidade que conheci menina, engatinhando, e hoje é uma grande cidade do meridional brasileiro, uma cidade com elite cultural invejável. Fomos informados de que a po-
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pulação de Santa Maria, onde está uma das maiores universidades federais
braslleiras, conta com 50% de estudantes e que se integram na vida culturãl e
acadêmica da cidade da próspera Santa Maria da Soca do Mo_nte.
Nesta acolhedora terra, visitamos _um quartel que é na verdade uma
g!ória, um relicário da vida militar brasileira: o Regimento Ma)let, o patrono
da artilharia. Vimos por exemplo um canhão que é uma peça histórica, o DE
LA HITE que está permanentemente vigiado por soldados fardados, à rrianeira da época.
Depois fomos recebidos no 29• BIB (Batalhão de Infantaria Blindada) e
lá encontramos uma figura singular por sinal, primo-irmão do nosso prezadíssimo colega Senador Heivídio Nunes:- o Tenente Coronel A urino Nunes, um verdadeiro gentleman; recebeu-nos com uma delicadeza e com uma
lhaneza a toda prova e bem assente aos espíritos bem formados. Fez questão
o brioso militar, de deixar com cada um dos parlamentares que integravam
aquela comitiva, uma grata recordação da unidade que está sob o seu comando.
Em Santa Maria, que foi o ponto de maior demora da comitiva, tivemos
a oportunidade de assistir ao adestramento do BIB: vimos o desfile da infantaria com os seus carros blindados, todos fabricados pela indústria nacional,
mais precisamente em São Paulo. Devo dizer que estão ficando obsoletas todas aquelas armas, todo aquele material importado dos Estados Unidos.
Participei com os demais companheiros da travessia de um grande açude, num blindado M113 americano, montado em lagarta, atravessamosconfesso a V. Ex•, Sr. Presidente, com certo receio porque não sendo muito
chegado a essa coisa de mar~ ou melhor, sou negativo para ãgua, estava atravessando, num blindado, um açude, em pleno mês de agosto r Houve um certo
receio da comitiva. Mas cumprimos a instrução, no mesmo M 113 em que estava embarcado o General Castro; e nos convencemos de que a tropa, na verdade, está bem adestrada, mesmo contando com os Recrutas_do Congresso
Nacional! ...
O que nos causou maior alegria foi constatarmos que os Mll3 de fabricação nacional sãó inuito mais confortáveis e oferecem, a nosso ver, maior segurança e rapidez, porque ao invés de serem montados em lagartas o são em
rodas, com hélices trazeiras, assim, muito mais modernizado, que o Mll3
americano; oferecendo maior segurança para a travessia de rios, açudes, que
possam servir de empecilho ao avanço da infantaria. Além dos M113, conhecemos o carro artilhado ~·cascavel", com larga exportação para o exterior.
Um carro bonito, fabricado, também, em São Paulo. Moderníssimo.
Assistimos aos disparos de armas automáticas, todas elas nacionais. Disparo de canhão, rajada de metralhadora, tiro de fuzis altamente sofisticados.
Enfim, foi uma tarde de encantamento para nós que nos orgulhávamos de estar ali presentes, contemplando uma tropa bem adestrada e tod_a_ela armada
com material nacional, morteiros e tudo mais. Foi para a comitiva parlamentar, um acontecimento inédito! A alegria contagiou a todos e alegre ficou
também o Comandante da JII Divisão_do Exército e o ilustre General Comandante da 6• Brigada de Infantaria Motorizada de Santa Maria o General
- Décio Barbosa Machado, excelente militar, muito cortês e conhecedor
profundo da vida militar, o qual nos deu, com o General Castro, uma belíssinia aula sobre a questão da segurança da ordem interna e da ordem externa
do País.
O Sr. Gabriel Hermes - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. ALMIR PINTO -

Tenho o maior prazer.

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, estas descrições de viagens,
principalmente internas dentro do País, e esta de que V. Ex• nos fala do que
viu nas nossas Forças Militares, me deu vontade de interrompê-lo no curso
do seu discurso, para me congratular com V. Ex•, porque é bom que tomemos
conhecimento do que ocorre pelo Brasil, principalmente daquilo que está sob
a responsabilidade das Forças Armadas. V. Ex• fala do Rio Grande do Sul,
onde temos uma grande concentração de Forças Militares, acentuadamente
do Exército. Do que viu em armamentos, do que viu de treinamento militar,
do que viu de cortesia e de preparo, não só dos oficiais c_omo de todos os nossos militares naquela área.
O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• me permite? O que vimos na exuberante terra gaúcha foi de encantar a todos.

O Sr. Gabliel Hermes- E da exuberante terra gaúcha. E eu que o inter~
rompi, exatamente- usando a linguagem militar, no roteiro do discurso de
V. Ex•- para me congratular e dizer que, guardadas as distâncias e o número de pessoal, se nós corrermos a Amazônia, que é 20 vezes maior do que o
Rio Grande do Sul em extensão territorial, as suas fronteiras, as fronteiras
distantes, encontramos tropas do Exército e, muitas vezes, também, navios da
Marinha e os aviões da nossa Aeronáutica. Mas, tropas do Exército paradas
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naquelas fronteiras distantes, comandadas por oficiais, poucOs praças, muitas
vezes pequenos batalhões, mas V. Ex• vai ver que, ali, nós encontramos uma
escola profunda de brasilidade, marcando a unidade do País com a Bandeira,
com· o Hino, com os ensinamentos e acentuadamente eu quero frisar- com o
que dão conhecimento do Pa!s e da unidade do Pais. Isto na Amazônia. Lã
longe, V. Ex• falou de fronteiras, falou de canhões, de canhõe~ II.lOdernos. Vamos encontrar no Forte do Prfncipe da Beira, lã num ponto extremo do Brasil, hoje, alguns soldados tomando conta daquele pedaço de chão onde foi
marcada a fronteira extrema do Brasil. AI!, também, soldados do Brasil. Por
af V. Ex• que, contar como conta V. Ex• o que estâ havendo np grande Estado
do Rio Grande do Sul, no evoluído Estado do Rio Grande do Sul, digamos,
no politizado Estado do Rio Grande do Sul, conforta bastante, mas conforta
tarr.bém sentirmos que este mesmo Exército mantém o mesmo sentido de brasilidade na defesa da unidadse deste País, em lugares imensamente grandes e
despovoados como a nossa Amazônia e que espero um dia V. Ex• possa visitar em todos os seus recantos como visitei eu, numerosas vezes, e ver os nossos soldados lã longe no Rio Grande do Sul, como lâ mais longe ainda na
Amazônia, servindo ao nosso País. Portanto, congratulo-me com V. Ex• c é
oportuno que traga o retrato de sua viagem para conhecimentO da nossa Casa
do Congresso.

I'·
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· O SR. ALMIR PINTO - Agradeço muito sensibilizado o aparte de V
Ex' justamente porque nos dá a idéia exata dos dois grandes Brasis, o Brasil
Meridional e o Brasil Setentrional.
Não tive a felicidade, Sr. Senador Gabriel Hermes, de participar daquela
comitiva, também orieri.tada pela Comissão de Segurança Nacional da Câmara Federal, que visitou a Amazôi1ia. Mas os colegas que integravam a comitiva ao Setentrião Brasileiro, disseram-nos da beleza da AmS.zônia. COmo a
fronteira Sul, o Norte Brasileiro tem fronteiras com divisor d'âgua e fronteiras secas.
Parece-nos pequena a fronteira seca no Rio Grande do S\.1-l. São 40 quilômetros para aqui, um pedacinho de terra para acolâ, mas, de regra, nossa
fronteira com a Argentina, Uruguai e Paraguai, quase toda ~la é demarcada
por rios. Uma particularidade que nos encheu a alma de alegria foi saber por
informação dos comandos das tropas fronteiriças do Brasil, tio bom relacionamento e o cordial entendimento, das tropas brasileiras cor.n as argentinas,
paraguaias e uruguaias.
Basta que diga a V. Ex•, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que na cidade de
Uruguaiana - que se limita co"m Paso de los Libres, e que hoje são ligadas
pela Ponte da Amizade, fomos homenageados pelo Intendente e pelo Comandante do Batalhão daquela vizinha cidade argentina com um_j~ntar, do qual
participou, além da comitiva, os nossos comandantes de troPas da ârea limítrofe.
Por aí se vê a compreensão e a amizade reinante, entre as nações amigas
do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.
Os generais com os quais estivemos, referem-se, externaD.do o mais' vivo
contentamento a este excelente relacionamento.
Em Foz do Iguaçu, uma agradâvel surpresa me aguarda~ e que tambêm
me causaria grande emoção, fui encontrar no Comandando.~ Brigada sediada em Cascavel, Paranâ -, um filho de Maranguape, o Geqeral Lucena. S.
Ex• disse-me do entrelaçamento existente entre chefes militares brasileiros,
argentinos e paraguaios. As visistas são" freqUentes, com o car~ter afetivo que
envolve as famílias, tal o disciplinamento 'em busca de uma amizade duradoura, que assegure paz e tranqUilidade aos filhos dos pafses do c'one Sul do continente americano, o que hâ é muita compreensão.

O S't. Gabriel Hermes - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Ouço, com o maior prazer, o apatte
de V. Ex•
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, mais uma vez' congratulo-me
com V. Ex• por essa observação. Li, hâ muitos anos, pouco depois da terrível
2• Guerra, o livro Um Mundo Só, e ele falava dessa aspiraç~o de-tantos cqrações que vivem pelo mundo, sonhando com um mundo só, 'e nós i:ncontr3~
mos a comparação de que o Brasil é um grande coração rodea'do por todas as
repúblicas innãs da América do Sul, pregando a unidade, pre$ando uma tratamento de irmãos, procurando um desenvolvimento comum. Vemos que o
nosso Exército colabora para que isto aconteça, como V. Ex• Observou, e nós
só temos motivo para rios orgulharmos e nos confraternizamos com todos esses companheiros, militares e civis, que pensam em realizar, 'na América do
Sul, o sonho que não é possível ainda pensar, agora, no mu~do, com segurança, mas que nós devemos cultivar com muita força neste iritenso continente que é a América do Sul. Me congratulo por esta observação de V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex•
Sr. Presidente, cada viagem tem uma história pitoresca paTa ser contada.

Havíamos saído de Brasília num avião Avro, não dos muitos novos, já
bem usado. Tivemos um pouso técnico em Florianópolis, antes de atingir
Porto Alegre. A Aeronáutica mandou substituir o avião, quando jâ nos ·encontrávamos em Santa Maria. Na manhã do dia 13 o grande susto que passamos! Saímos de Santa Maria para Uruguaiana, teta assegurado para o pouso.
Quando estávamos a 10 ou 15 minUtos de Uruguaiana, o campo fechou .•.
não havia teta, fato que o próprio Comandante da Brigada, General Iris, nos
assegurou nú.nca haver acontecido, e, não só ele como seus oficiais. Em 15 minutos arma-se um tempo com tanta rapidez como nunca aconteceu em U ruguaiana, naquele 13 de agosto. Não havia assim teta em Uruguaiana. Voltamos para Santa Maria, ponto de partida, e quando lá chegamos, também o
aeroporto fechado!
Lã estava o avião do Presidente da República à espera de teto, sobrevoando, por mais de 40 minutos para pousar. O Presidente Figueiredo teria
que tomar outro equipamento em Santa Maria, porque o jato presidencial
não podia pousar em Santa Rosa. A nossa angustiante expectativa seria atingirmos Porto Alegre. O combustível, da nossa aeronave, daria para alcançar
a última alternativa. Não houve pânico, mas uma preocupação que a todos
assaltou, quando atentavam para o calendário: 13 de agosto! ... Fosse lá o que
Deus qllisesse. Se não houvesse teto em Porto Alegre? Teríamos que descer na
marra, de qualquer forma, porque não tinha mais combustível para irmos
adiante! Deus nos protegeu e pousamos, bem, na Capital gaúcha, respirando
todos, tripulação e passageiros ... sofregamente!
De Porto Alegre fomos em vôo direto para Uruguaiana, não sei, talvez,
Paso de los Libres, também, que eu não conhecia, fOSSe ul:na -das atrações.
Havia estado na minha mocidade, em Santana do Livramento, quando visitei
o Rio Grande do Sul, pela primeira vez, integrando, como atrâs me referi,
uma delegaçãO da Faculdade de Medicina da Bahia. Recordo-me bem quando nós acadêmicos fomos nos despedir de Flores da Cunha, lâ no Palâcio Piratini, ele nos perguntou: os senhores jâ estiveram na fronteira? Respondemos que não. Os senhores não devem sair do Rio Grande do Sul sem antes
conhecer a fronteira. E nos mandou, então, a Santana do Livramento. Foi
quando c~nheci a cidade entroncamento de Cacequi, de onde demandaríamos a Santa Maria, pela primeira vez, meio caminho andado_ para chegar à
Santana nos limites com Rivera, no Uruguai. Enfim, a bela cidade de Uruguaiana. O Senador José Lins ficou embevecido, e eu também ... com aquela
planície verdejante, coisa que nós do Nordeste não estamos acostumados a
ver.
Que beleza de terreno aquele! Passamos o dia, e por causa do atraso na
chegada, perdemos uma manhã, e a nossa visita foi bastante prejudicada, impossibilitando um conhecimento melhor do que havia sido projetado para
nos .ser mostrado.
Mas tivemos um contato muito amigo com o Prefeito de Uruguaiana, o
mesmo havia acontecido com o jovem Edil de Santa Maria e posteriormente,
com o de Santo Ângelo. Reitor da universidade, fomos cercados de amabilidades e afabilidades pelos distintos militares da ârea, à frente o General Iris,
Comandante da Brigada, que tudo fez para nos proporcionar uma visão realista do patriótico desempenho da tropa sob o seu comando. A data 13 de
agosto de 1981, deixou indelével na nossa memória, o susto que o tempo pregou ao comandante Oa aeronave e a todos nós, dílufdo, no entanto, na alegria
de havermos convivido com aqueles compatriotas militares, que tudo fazem
para se tornarem dignos defensores da soberania nacional.
De Uruguaiana rumamos para Santo Angelo, guiados pela histórica
Cruz Missionária. Fomos recebidos pelo Sr. General-de-Brigada Pedro Luiz
de Araújo ·Braga, excelente companheiro e homenageados por autoridades civis e militares. O roteiro foi cumprido à risca. Brilhante exposição do General
Braga, de cultura seletiva, como tal acontece com os generais da área visitada.
Todos nos impressionaram bastante: inteligência e saber!
Tivemos pena pOrque o nosso avião não conseguiu, pela rota que deram
em terra, localizar as ruínas das missões. Mas aprendemos um pouco a história de São Miguel:
Pólo regíonal de turismo, as ruínas de São Miguel sã~ ponto
obrigatório âe visitação tUrística.
Em 1632 o Pe. Cristovão de Mendonça fundava o povo de São
Miguel, Capital dos Sete Povos. Chegou a 7.000 habitantes. Centro
cultural, comercial e industrial do mundo das Missões.
Glória da civilização guaranítica, não escapou à guerra das
Missões, em que pese a ação deSEP~ TIARAJU, índio corregedor
de São Miguel nos anos de 1750, autor da epopéia do dever, da
força e da coragem do amor à terra, cujo brado de revolta ainda
ecoa quando sopra o minuano- .. ESTA TERRA TEM DONO".
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. ALMIR PINTO Lins.

Com o maior prazer, nobre Senador Josê

O Sr. José Lins- SenadorAlmir Pinto, como seu companheiro de viagem, durante a jornada que fizemos por toda uma semana pela área do III
Exército, quero congratular-me com V. Ex• pelo seu oportuno pronunciamento. Um dia falarei também um pouco, sobre o que vi. Estou certo, Senador Almir Pinto, que nós que somos eleitos nos nossos Estados, para analisar,
neste Congresso, problemas quase sempre de âmbito nacional, estou convencido de que essas viagens são uma necessidade para nós. O País ê imenso. E:
impossível que tenhamos a compreensão exata dos seus problemas, se não
viajarmos, se não conhecermos as questões nos seus aspectos regionais, no
seu verdadeiro contexto local. Particularmente, no que tange às Forças Armadas, a visita que fizemos ao III Exército, pelo menos para mim, foi de uma
importância extraordinária.
O SR. ALMIR PINTO- Aliâsse V. Ex• me permitir, não é só o pensamento de V. Ex• Todos os colegas, principalmente da Câmara Federal, foram
gentilíssimos com os seus colegas Senadores. Eles achavam que essas visitas
deveriam ser mais repetidas e amiudadamente.
O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão. Quero testemunhar a V. Ex• a extraordinária impressão que tive do trabalho desses homens que se dedicam às
nossas Forças Armadas, ao Exército, pela contribuição que eles dão não só
no cumprimento de sua missão específica, mas para a forinação da brasilidade, para encucar nos nossos jovens o sentimento de patriotismo, e certamente
a contribuição que eles dão para a nossa formação democrática. Agradeço a
V. Ex• a oportunidade desse aparte.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o brilhante aparte de V. Ex• Concluo, sobre Santo_ Ângelo, um povo das missões.

"Santo Ângelo foi fundado em 1706 à margem esquerda do rio
Ijuí e, no ano seguinte,- inudou sua sede para a margem direita, onde
se localiza hoje.
Foi fundador Pe. Diogo Hase. E o mais setentrional dos Sete
Povos. Na época foi o maior prOdutor de erva mate e o mais rico
dos Povos das Missões Orientais do Uruguai. Após a guerra Guaranítica, batalhas, destruição, saques e abandono total. Permaneceram na região alguns índios, portugueses e espanhóis que, aliados à
posterior imigração, formam a etnia atual."
Sr. Presidente, esta foi a grande impressão que nos ficou de Santo Ángelo.
Passaremos, agora, a Foz do Iguaçu, onde fomos recebidos por S. Ex• o
Sr. General-de-Brigada, Comandante da 15• Brigada de Infantaria Motorizada, Eduardo César Lucena Barbosa. Este é um maranguapense-cearense. Ficamos_ encantados com a apresentação do batalhão sediado em Foz do
Iguaçu.
Conhecemos ainda- eu já conhecia- a Cidade de Porto Stroessner, no
Paraguai, que é uma Manaus. Lã, o brasileiro vai buscar refrigério, onde adquire souvenirs, lembranças para trazer aos seus familiares.
Mas, em Foz do 1guaçu, tivemos uma permanência toda especial, com a
visita a It;aipu.
Sr. Pre_sidente, como outros Srs. Senadores desejam usar da palavra ainda hoje, vou aguardar uma oportunidade para me reportar mais detalhadamente a Itaipu. Tenho, aqui, dados interessantíssimos e sei que o nobre Senador Dirceu Cardoso conheceu Itaipu antes de ser a Itaipu de hoje.
~
Vou encerrar com esse ligeiro histórico da nossa passagem pelas guarnições federais do Exército Nacional, na fronteira sul do Brasil e deixar Itaipu
para uma outra oportunidade, para que enseje a outros colegas usarem da palavra e manifestar o seu pensamento.
Mas quero dizer a V. Ex• que tudo que vimos nesta viagem de observação foi um embevecimento para os nossos olhos e uma grande alegria para
os nossos corações.
O Sr. Dirceu Cardoso - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Dirceu Cardoso - Eu gostaria que V. Ex• fizesse uma referência
mais ampla à visita da caravana a Itaipu. Eu era um dos integrantes da caravana, mas as circunstâncias me impediram de participar desta visita, porque a
exigência da minha presença aqui em plenário não me possibilitou. Gostaria
imensamente de percorrer zonas que não conheço na fronteira do Rio Grande do Sul, unidades do nosso glorioso Exército, que eu pretendia visitar econhecer, comandantes, oficiais etc. Mas tudo não me foi possível. Gostaria que
V. Ex• se alongasse um pouco, já que está fazendo um relatório amplo sobre
Itaipu, aquele colosso que o Brasil está erguendo com o Paraguai, a maior hi·
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drelétrica do mundo, cujo nome Itaipu quer dizer pedra que canta. Eu quero
ouvir o som desta pedra atravês da referência da sua palavra.
O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Dirceu Cardoso, a ausência
de V. Ex• na comitiva foi muito sentida. Como V. Ex• me pede, anteciparei,
como deseja, u meu pronunciamento sobre Itaipu. V. Ex•!: um homem dedicado à história desta grandiosa Pátria.
Coube-me saudar o General Costa Cavalcanti, Presidente de Itaipu c,
quando comecei a saudá-lo, cu dizia a S. Ex• que Itaipu tinha um pouco da
alma cearense. Senão vejamos: a ata de ltaipu foi assinada pelo então Presi..
dente da República, General l:fumberto Castello Branco, de saudosa memória, nascido na cidade de Fortaleza, no Ceará. O tratado de Itaipu foi assinado entre os dois embaixadores do Paraguai c do Brasil. Nessa ocasião, o
Chefe do Itamarati não era outro senão S. Ex• General Juracy Montenegro
Magalhães, Ministro do Exterior, cearensc também. Estâ presidindo a cons..
trução da obra o General José Costa Cavalcanti, das plagas caririenscs do
meu Ceat.á! E a maior coincidência ... veja o que é o destino: irâ saudá-lo, neste instante Sr. General~ o seu conterrâneo Senador nordestino, cearense da
"boca" do carirí, que sou eu. Acharam os présentes muito interessánte essa
seqUência de "aratacas" na história de Itaipu.
'Mas eu quero di;er a V. Ex•, Senador Dirceu Cardoso, primeiro, que me
utilizei de algumas frases de V. Ex• V. Ex• foi o homem que, quando chegou a
Itaipu, disse ser a grandiosa barragem, uma afirmação continental, e ainda
mais, era uma canção aos novos momentos, à amizade e ao entrelaçamento
do Brasil-Paraguai. Estou certo? Perdoe~me o plágio, mas o fiz com toda
ciência e consciência de que estaria homenageando o Senador da República
que, por motivo de saúde, naõ pudera nos dar a honra de acompanhar-nos, à
Itaipu, coisa que eu sei lhe encheria os olhos. Está ao seu lado o Sr. Deputado
Rolleinberg, de Sergipe, Companheiro da delegação da Câmara e como todos
nós, ficou, acredito, encantado com a atual Itaipu, antevendo a majestosidade da maior hidrelétrica do mundo! Por sinal o seu construtor esteve presente
ao gabinete do Sr. General Costa Cavalcanti, para dizer-lhe que Itaipu corria
o risco de ser inaugurada em 1983! ... O General Costa Cavalcanti, num despa~ho com S. Ex• o Senhor Presidente da República, General João Figueiredo, transmitiu-lhe lpsi verbls as palavras do construtor: .. Presidente, o engenheiro encarregado da constr_ução de Itaipu esteve no meu gabinete para me
dizer que Itaipu corria o risco de ser inaugurada em 1983", o que lhe valeu
um grande abraço do Presidente pela alvissareira notícia.
Vejam V. Ex• e os meus nobres colegas como fomos tratados nessa excursão. O General Costa Cavalcanti nos cercou de toda afabilidade e nos saudou da seguinte forma:
A visita que nesta tarde recebemos, aqui no canteiro de obras da ltaipu,
reveste-se de uma conotação toda especial.
Ao nosso ver, não é tão-somente a natureza da comitiva que dá o tom a
este novo contato com os membros do Congresso Nacional, mas também as
cricunstâncias motivadoras da presença de tão destacadas personalidades.
Digo novo contato, porque, como é sabido, vem sendo contínuas e freqUentes as oportunidades de um diálogo, sempre positivo, entre a Itaipu Bi~
nacional, através de seu Diretor-Geral, e os integrantes do Senado e da Câmara Federal, de nosso País, desde 1975, quando aqui iniciamos os trabalhos
de implantação deste majestoso complexo energético brasileiro-paraguaio.
Apenas para ilustrar a asserção que acabamos de fazer, com respeito ao
corrente ano, recordo, com satisfação, dois eventos.
A participação que tivemos, em maio último, no sim'pósio promovido
pelas Comissões de Minas e Energia do Senado e da Câmara Federal, e, a recente visita de alguns membros da Comissão de Agricultura do Senado.
Este compreensível interesse, da parte de nossos Congressistas, pelo andamento da construção da Central Hidrelétrica de Itaipu, ganha intensidade
com a presença de tão ilustre comitiva, nesta jornada de hoje, aqui em Foz do
Iguaçu.
De fato, ao que estamos informados, o Ministério do Exército - que
houve por bem promover esta viagem de observação à área de jurisdição do
III Exército- incluiu, em seu roteiro, a presente visita para atender especialmente ao desejo manifestado pelos próprios Parlamentares.
Isto constitui pará nós motivo de redobrado estímulo para o cumprimen..
to dos encargos que nos foram confiados pelo Governo do Brasil.
Meus Senhores
Externado este nosso sentir, damos início à parte expositiva de nossos
trabalhos nesta tarde, a qual poderá ser complementada por um período de
trocafÍe idéias, no decurso do qual teremos a oportunidade de complementar
ou m'esmó aprofundar os aspectos abordados durante a exposição.

...
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Aqui tenho, nobre Senador, a explanação sobre ltaipu· ~inacional:
O QUADRO ENERGE:TICO GLOBAL
EM QUE INSERE
A CENTRAL HIDRELETRICA DE ITAIPU
Desenvolvimento do Setor Energético
Para o Período 1980/85
UI Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico
Aqui vem a política do Governo:
- Dar-se-á prioridade:
- A substituição dos derivados de petróleo (por carvão e álcool, por
exemplo).
- A intensificação dos programas de pesquisa e exploração da PETROBRAS.
- A aceleração do Programa Nacional do Alcool.
- Ao aumento da geração hidrelêtrica.
- A incorporação da tecnologia nuclear.
- A pesquisa para aproveitamento do xisto e de fontes não convencionais (energia solar, eólica, maremotriz ou oriunda do hidrogênio e fontes vegetais).
Aqui vem, então, o desenvolvimento que foi feito lã por S. Ex• o Sr. General Costa Cavalcânti.
-·
Modelo Energético Brasileiro

•·

Este modelo foi aquele justamente que foi apresentado, não só aqui no
Brasil, mas em vários países amigos por S. Ex• o Ministro das Minas e Energia;
Participação da energia elétrica no setor energético na ecOnomia do País;
oferta bruta de energia do Brasil; participação da energia el~rica. Isto tudo
corresponderia a uma aula, que eu não poderei fazer, porque:não tenho oconhecimento demonstrado por S. Ex•...

O Sr. Dirceu Cardoso -

•

Não apoiado!

O SR. ALMIR PINTO- Na verdade, V. Ex• hâ de col)lpreender que o
nobre General Costa Cavalcãnti está integrado àquela_ obra, C:onhece todos os
seus meandros profundamente.
Fomos aos canteiros de obras, visitamos aquelas catedrais imensas, ••de
longínquas e priscas datas" e, então, vamos ver aqui uma recordação dos aspectos fundamentais do tratado de 1966, dos acordos diplomâticos complementares que regem a construção e exploração da Central.l:lidrelétrica de
Itaipu, o empreendimento energético binacional Brasii-Paraauai, o Tratado
de ltaipu, 1973, princípios bâsicos que regem a implantação e:a exploração do
empreendimento, o Brasil e o Paraguai, os acordos realizados. Aqui ê exatamente o acordo que foi feito e a cOntinuação do acordo.
Agora, aqui vem: Itaipu Binacional. Cronologia de eve'ntos fundamen~
tais. Isto é importante:
ITAIPU B!N/\CIONAL
CRONOLOGIA D[

EVENT~O~s·~~~~~~===)
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da Câmara e aos quatro convidados do Senado, uma oportunidade magnífica
e de intensa brasilidade. Lamentamos V. Ex• não ter podido participar da comitiva, porque foi uma viagem muito agradável, de muita camaradagem.
Tive a oportunidade, quando falava em Itaipu, de manifestar meu agradecimento em nome dos colegas de Senado, aos companheiros da Câmara Federal, pela lhaneza e fino trato dos Srs. Deputados, as atenções com que cumulavam os seus colegas Senadores. Na verdade, foi muito edificante para nós,
que representamos a Câmara Alta do País, vermos nos colegas da Câmara
Baixa essa cordialidade, respeito mútuo, essa amizade fraterna que a todos
une, pelo idealismo maior de''trabalhar pela grandeza e prosperidade do País.

O Sr. Dirceu Cardoso O SR. ALMIR PINTO -

Permite V. Ex• um aparte?
Com o maior prazer, nobre Senador.

O Sr. Dirceu Cardoso- Eu gostaria de assinalar que, coincidentemente,
estão aqui três Senadores que tomaram parte nos primeiros debates para a fixação de Itaipu: o nobre Senador Alexandre Costa, que foi encarregado pelo
Senado para fazer a defesa da idêia central de instalação de ltaipu naquele local, contra o projeto Marcondes Ferraz, na Comissão de Minas e Energia, o
nobre Senador Saldanha Derzi, que foi o relator do Projeto de ltaipu e eu que
tambêm participei daquela Comissão.
Já que V. Ex• fez essa descrição sobre Itaipu, solicitaria a possibilidade
de que nós três também a visitássemos, através de uma Comissão do Senado,
para verificarmos isso. Porque nós lutamos por Itaipu. Recordo-me muito do
esmagamento que os nobres Senadores Alexandre Costa e Saldanha Derzi
impuseram ao Projeto do Deputado Marcondes Ferraz, que não queria fossem sepultadas - vamos dizer assim - as Cataratas de Sete Quedas, para
construí~ la só em território brasileiro. Contra isto nos opusemos e nós três lutamos para que fosse uma binacional, com 12 milhões de quilowatts, entre o
Paraguai e o Brasil.

O SR. ALMIR PINTO ~ Quero homenagear, exatamente neste instante, essas três ilustres figuras do Senado Federal. Não sabia, porque sou o
novo na Casa, da interferência valiosíssima dos três ilustres Senadores, meus
colegas hoje. Acredito que o Senado deve prestar uma homenagem toda especial a estes três grandes representantes do Espírito Santo, do Mato Grosso do
Sul e do Maranhão, porque lutaram por uma coisa certa.
Não -duvido das boas intenções do nobre engenheiro Marcondes Ferraz,
mas, na verdade, o que vimos lá foi que íamos ter duas etapas diflceis. E talvez com uma já esmorecêssemos, e não pudéssemos alcançar a segunda etapa
pelos recursos despendidos. Ainda hoje, presidindo a sessão do Congresso
Nacional, ouvi um Deputado dizer: obras faraônicas! Sim! Aí pergunto: são
ou não são necessárias? Se Itaipu não fosse construída agora, quando poderíamos construir Itaipu? E lá me lembrei muito de V. Ex•, quando V. Ex•,
daí, falando sobre a questão das Angras, dizia: elas, dentro de trinta anos, estarão seladas, sem passar sequer pensamento ensebado. Eu gravo muito as
palavras de V. Ex•, presto muita atenção aos pronunciamentos de V. Ex• V.
Ex• quer esteja na minha bancada ou lá na Mesa, estou atento aos pronuncia~
mentes de V. Ex• Poís bem, enquanto V. Ex• dizia isto: que toda e qualquer
estação energética nuclear não teria vida maior do que trinta anos, pelo desgaste natural, lã; ·s. Êxf o Sr. General Costa Cavalcanti dizia: isto aqui é uma
obra para duzentos anos.

O Sr. Saldanha Derzi -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Tenho o maior prazer, nobre Senador Saldanha Derzi.

V. Ex• sabe, ltaipu constituir-se~â de 18 unidades ao tod(l. Estâ previsto,
exatamente para 1983, a primeira unidade em operação. Encerrando a visita
de 6 dias ao Sul do País, com a visita a Itaipu-Binacional, o Sr. General Costa
Cavalcanti homenageou a comitiva do Parlamento BrasileirO, com um lauto
jantar num dos salões do Hotel Bourbon, em Foz do lguaÇu.
Sr. Presidente, Srs. Senadores- O Sr. Ministro do Exército proporcionou aos Srs. Deputados que constituem a Comissão de Segurança Nacional

O Sr. Saldanha Derzi- Congratulo V. Ex• pelo brilhante discurso que
está fazendo, principalmente atendo-se ao problema de Itaipu. Realmente é
uma extraordinária obra, é a maior hedrelétrica do mundo, Muito maior do
que a Grand Cole do Canadâ. Não existe uma igual. Para o Brasil uma necessidade premente, pelo cronograma que tínhamos. Com a recessão, mudou um
pouquinho o panorama, mas com a demanda de energia elêtrica que estamos
tendo, de equipamento no Centro-Oeste e no Sul do País, e n 1983 possívelmente até já seria tarde a inauguração e o provimento de mai 1 energia elétrica
para o nosso setor industrial da Região Centro-Sul.
Realmente ê uma obra extraordinária e proporcioria também ao Paraguai um grande desenvolvimento. Hoje, ê preciso escrever a história do Para~
guai antes de IT AIPU e depois de ITAIPU, pois mudou extraordinariamente
aquele país amigo, e que terã reflexos no Brasil porque realmente o grande
consumidor do Brasil ê o Paraguai. Queria o Engenheiro Marcondes Ferraz
que Itaipu fosse feita apenas em território brasileiro, acima das Sete Quedas.
Ora, num rio de condomínio internacional isso não seria possível. Hoje, jâ será possível, jâ existe projeto, já há estudos para se fazer outra hidrelêtrica no
Baixo llha Grande, Jogo acima das Sete Quedas dentro de dois ou três anos
serâ iniciada a construção de uma outra hidrelétrica, que irâ proporcionar
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mais de seis milhões de quilowatts. Então, reunimos o útil ao agradável, porque teremos a metade da energia de Itaipu, que são seis milhões e trezentos
mil de HP, e ainda esse Baixo Ilha Grande, acima das Sete Quedas, com igual
produção de energia elétrica e será s6 brasileira. Serâ possível construí~ la desde que se construísse ltaipu, que era um caso internacional. Apesar do sacrifício, no mámento, que o Brasil tem para construir essa hidrelétrica de Itaipu,
porque arca com grande parte da carga financeira, acho que também ajuda~
mos o Paragu .. , um grande país e também um grande consumidor do Brasil.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• Uma coisa que eu tambêm
não me esqueci e que-gravei bem e já tinha lido, inclusive, no pronunciamento
do nobre Senador Dirceu Cardoso, é que dominado o Rio Paranã, o Rio Tietê e o Rio Grande, como jã estão dominados, e mais os rios Parnaíba e o Pa~
ranapanema, nós podemos sair de Sorocaba, em São Paulo, e ir até Buenos
Aires, Argentina, numa viagem fluvial.
Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desculpe~me o tempo
que ocupei de V. Ex•, mas eu, como brasileiro, me senti tão orgulhoso pelo
que vi, lã em Itaipu, nas visitas às cidades do Rio Grande do Sul, aos quartéis,
onde os nossos irmãos militares imbuídos de sadio patriotismo, adestram~se
para a defesa da ordem interna e externa da Nação.
Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para agradecer a S. Ex•
o Sr. Ministro do Exército, General Walter Pires, a magnanimidade do convi~
te que nos endereçou para integrarmos a comitiva da Comissão de Segurança
Nacional da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE SARNEY
NA SESSÃO DE 24·8·81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSil: SARNEY (Pro~nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presiden·
te, Srs. Senadores:
O Brasil recebeu, entre atônito e revoltado, a trágica notícia da morte de
Glauber Rocha.
Na história da inteligência brasileira Glauber Rocha foi, sem dúvida, um
dos instantes maiores. Romancista, poeta, jornalista, cineasta, marcou de genialidade todas essas atividades do espírito. Ele resumiu sua presença nesses
campos como sendo apenas um "intelectual", e acrescentava, com a marca
polêmica de sua visão do mundo: .. não me cobrem coerência".
Glauber Rocha consumiu a sua vida pela presença constante da paixão.
Aqui, nesta Casa, ouvi que quando San Thiago Dantas falava tinha~se a
impressãC' 1e que ele era uma máquina de pensar. De tal modo as coisas se arrumavam, num encadeamento lógico, que se tinha a impressão de que ali era
a morada exclusiva de um conjunto de racionalidades servidas pela cultura e
uma inteligência extraordináriaS. Sempre que eu via Glauber Rocha, me
lembrava dessa definição que muitas vezes nesta Casa ouvíamos sobre San
Thiago Dantas. Só que com o grande cineasta era inteiramente o contrário.
Tinha-se a impressão de um permanente vulcão intelectual, numa atividade
ininterrupta de negações e afirmações, em que a racionalidade surgia em pequenos instantes, em lampejes desnecessários, porque tudo dentro dele era
uma busca incessante pela causa das causas, numa indagação permanente e
numa angúStia intelectual, que marcaram sua vida.
Este homem morre com 42 anos, o que é realmente um fato capaz de
provocar dentro de cada um de nós a indagação de um sentimento de incompreensão, chegando às raias, até, de uma réstia de revolta.
Glauber Rocha era, sem dúvida, um homem indomável. Nada conseguiu·
do_minã-lo, nenhum Deus conseguiu aprisionar o seu espírito; nenhuma ideo~
logia também conseguiu prendê~lo, nenhum homem, nenhum carisma, nenhuma mulher conseguiu escravizâ~lo, nada, porque, dentro dele, havia um
dPsejo de liberdade, dessa liberdade feita da vastidão de todos os gestos, sem
:ias, sem limites, sem conveniências.
Um homem extraordinário, que usava sua liberdade, até ao limbo de
Jma santa demência.
Dentro disso tudo, o testemunho que posso dar é que poucas pessoas
amaram tanto este País, sentiram tanto esta pátria quanto Glauber Rocha.
Havia, no que falava e plusava, uma paixão por esta terra, capaz de superar
todos os ressentimentos. Paixão límpida, paixão pura, paixão desvencilhada
de tudo, porque era uma dâdiva absoluta e, sem dúvida, a angústia rriaior de
toda a sua vida.
Ele venceu a tudo. Duelou com as patrulhas ideológicas, deixando-as ao
largo. Enfrentou fanatismos cuspiu na mediocridade e enfrentou a incom~
preensão de todos. Para dizer de sua morte, invoco uma frase que ontem li do
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jornalista Olíveira Bastos: "Glauber Rocha foi assassinado pela intolerância
da direita e da esquerda".
Ele vivia, sem dúvida, aquele sofrimento absoluto de que nos fala Hegel,
quando achava que o homem ao começar a matar a tudo, ao buscar a causa
de todas as causas, antes de chegar ao niilismo, chega primeiro, a sua própria
dúvida, um caminho sem remédio, perto da angústia eterna. E esse sentimento absoluto da angústia essencial que possuía, como um feiticeiro, a alma deste grande homem que foi Glauber Rocha.
Montaigne dizia que não tinha medo da morte, mas tinha medo de mar~
rer.
Glauber sempre falava que tinha medo da morte, mas acho que mais do
que ele ter medo da morte, tínhamos nós, brasileiros, medo de que ele morres~
se, coisa, sem dúvida, que jamais acontecerã, porque, como disse, na história
da inteligência brasileira, ele será um ponto imortal.
Ajunto a estas palavras, com as quais presto a homenagem do Senado ao
grande cineasta, dois outros dados. O primeiro, de uma comoção pessoal. Hã
quase 20 anos, fui seu amigo. Conheci, de perto, aquela chama extraordinária, aquele fogo intelectual que aquecia as pessoas com quem privava ou
com quem conversava. Em tudo o que pegava, Glauber Rocha dava um toque de genialidade.
Vou citar um exemplo simples. Tomava posse no Governo do Maranhão, e fiz uma ousadia que não se deve fazer com um amigo da estatura de
Glauber Rocha: "Glauber, você podia documentar a minha posse no Gover~
no do Maranhão?" Para um homem da sua dimensão, seria uma prova de hu~
mildade aceitar um convite insólito que um amigo não lhe devia ter feito. Mas
ele foi, e fez o documentário. Esse documentário foi passado numa sala de cinema de arte hã uns 15 anos. E quando o público viu que, numa sessão de ci~
nema de arte, ia ser passado um documentãrio, que podia ter o sentido de
uma promoção publicitária, reagiU, como tinha que reagir. Mas ai, o documentário começou a ser passado e quando terminaram os 12 minutos de projeção, o público levantou~se e aplaudiu de pé, não o tema do documentário,
mas como um grande artista pôde transformar um simples ato protocolar
numa obra de arte. Por quê'? Ele não filmou a minha posse, ele filmou a mi~
séria do Maranhão, ele filmou a pobreza do Maranhão, filmou as esperanças
que nasciam no Maranhão, dos casebres, dos hospitais, dos tipos de rua, e, no
meio de tudo aquilo, ele colocou a minha voz, mas não colocou a minha voz,
a voz do Governador; ele modificou a ciclagem para que essa voz parecesse a
voz de um fantasma proféticO, diante daquela coisa entre o impossível e o que
era a miséria do Estado.
E outro ponto: também queria que estas palavras que profiro, no Sena~
do, sejam acrescidas e.engrandecidas com o artigo ontem publicado pelo Correio Braziliense, de autoria de Oliveira Bastos, dizendo sobre Glauber: "Morto, não. Assassinado".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE SARNEY
EM SEU DISCURSO:
'"MORTO, NÃO. ASSASSINADO!
Oliveira Bastos
Glauber Rocha foi assassinado pela indiferença e, mais do· que isso, pela
bestialidade de um país que encara o artista, o criador, como um criminoso
político em potencial. E não me refiro apenas à direita. Quãndo voltou ao
Brasil, em 1976, Glauber percebeu que o projeto de abertura politica de Geisel estava sendo obstaculizado pela miopia das esquerdas. O raciocínio das
palavras de ordem, dos slogans. da teoria importada, não permitiam, segundo
ele, que os intelectuais apoiassem a única proposta viável de progresso políti~
co e reconquista - ainda que gradual e lenta - das liberdades públicas.
Olhou Geisel primeiro como· um patriarca e, como não podia deixar de ser
exagerado, como um profeta dos tempos possíveis. Ele sabia que seria imola~
do, mas escreveu seus primeiros artigos de apoio a Geisel com a dolorosa
consciência de que alguém precisava desafiar as esquerdas, para acordá~las.
Realizou seu último filme em condições psicológicas deploráveis, pois preci~
sava mostrar que não estava louco, nem vendido ao Governo. O fracasso co~
mercial des_se filme levou-o ao exflio, em busca de trabalho. Não conseguiu.
Sua última carta aos companheiros do "Correio Braziliense" é um grito de
angústia, de revolta e desespero, confessa que está morrendo praticamente
como indigente, sustentado pelo governo português, depois de ter pleiteado
sem sucesso um empréstimo de 10 milhões de cruzeiros ao Banco do Brasil
para fazer um documentário, na Torre do Tombo, sobre o nascimento do
Brasil. Glauber não morreu. Ele foi assassinado. Pela intolerância da direita e
pela burrice das esquerdas.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃ.S/0 VIEIRA NA SESSÃO DE 24-8-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O porquê do quebra.quebra em Salvador, Bahia:
Um dos grandes problemas dos países de menor nível de desenvolvimento, em que a taxa de crescimento populacional é elevada, seJl! dúvida alguma
é o de oferecer lugares de trabalho àqueles em idade de exercer alguma atividade produtiva.
O Brasil é um desses exemplos. Entre 1970 e 1980, a taXa média geométrica de incremento anual da população brasileira foi de 2,48%.
Nos dez anos imediatamente anteriores, esse incrementd médio chegou a
2,9% ao ano, ainda assim inferior ao verificado no período 1950-60, quando
atingiu a 3%.
Por isso, a população brasileira, dos 52 milhões de habitantes, em 1950,
alcançou a 119 milhões, em 1980, mais do que dobrando, nuln período de 30
anos.
Dispomos, portanto, de um potencial humano jovem,, que é uma das
grandes riquezas do País, mas que ao mesmo tempo solicita. uma criação de
empregos consentânea com os objetivos individuais de bem-eStar e nacionais,
·
de maior poder.
O incremento absoluto da população brasileira entre os tensos de 1970 e
1980 foí de 25 milhões e 800 mil habitantes, aproximadamente, os quais, nos
próximos vinte anos, estarão, em sua maioria, pressionando 6 nosso mercado
de trabalho.
O problema ê difícil, Sr. Presidente, especialmente se vOltarmos a nossa
atenção para o que hoje está ocorrendo por todo o território brasileiro, com
poucas e raras exceções.
Dados da Fundação IBGE, relativos ao mês de maio úhimo, e concernentes às seis maiores regiões metropolitanas, indicam um to4J.I de 914 mil desempregados; para uma força de trabalho de ll milhões de trabalhadores.
- A questão ainda é mais grave se considerarmos que á mesma entidade, IBGE, estimou, no mesmo mês de maio de 1981, em 1 milhão de pessoas o
número de subempregados.
A imprensa, ao mesmo tempo, tem informado, quase diariamente, a respeito de demissões em grandes empresas, enfocando a reação tios trabalhadores e a ação das autoridades. NO entanto, uma significativa âréa tem escapado
ao noticiário, aquela das pequenas empresas do interior, as q~ais ultimamente desempregam um grande número de trabalhadores.
Estamos vindo do Estado de Santa Catarina, onde o índi~e de desemprego ê alarmante. Ainda sábado, o Secretário do Trabalho do ç:stado de Santa
Catarina, homem do Governo, anuncíou, e os jornais reprodt.!-ziram em manchete, que o desemprego no estado .. barriga verde" é verdaQeiramente alarmante. Isso num Estado pequeno, de uma economia estabilizada.
O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex.' me permite?

O SR. EVELASIO VIEIRA -Ouço V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena - Estou também chegando da: meu Estado, a
Paraíba, e lã os índices de desmeprego são também preocuphntes. Basta informar a V. Ex• e à Casa que, no Distrito industrial de João PCssoa, várias indústria que surgiram a partir da implãntação da SUDENE estão cerrandO a
suas portas, entre as quais a POLINOR, do grupo Matarazzo·~ que dispensou
centenas de empregados de uma hora para outra, diante das dificuldades cria~
das pela política econômica do Governo. Portanto, quero aplaudir o discurso
de V. Ex• e solidarizar-me inteiramente com os seus termos.
O SR. EVELASIO VIEIRA - Muito obrigado pela informação e o
dado que fornece, vem fortalecer o tema que estamos a desenvolver.

O Sr. Henn'que Santi/lo -

V. Ex.' me permite?

O SR. EVELASIO VIEIRA - Pois não, Senador Henrique Santil!o.
O Sr. Henrique Santil/o- Rapidamente, apenas para dizer que V. Ex•
estâ, mais uma vez, tentando analisar as causas de uma crise social que se
avoluma e que seria motivo de preocupação de qualquer gove:J;"no, menos deste que aí estâ, porque o Ministro Camilo Penna encontrou a causa, rapidamente, de todas as aflições sociais deste País. Segundo S. Ex•, responsável é
a imprensa. A imprensa do País é a responsável pelos elevadísSimos índices de
desemprego, pelos conflitos sociais que se avantajam, se avolumam; a imprensa, segundo S. Ex•, é responsável por criar condições psicosso sociais
para que isto ocorra. Veja V. Ex• em que País nos encontramo~! Um Ministro
que, contrariando o modo característico dos mineiros, falou e falou demais.
Poderia ter ficado calado.

a

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Muito obrigado a V. Ex•
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A crise atinge praticamente a todo o set6r produtivo, que, na falta de demanda para os seus produtos, reduz a sua atividade. Num contexto assim, de
retração da oferta pelo empobrecimento dos consumidores, custa-se a entender aqueles que trabalham no sentido de suprimir o reajuste semestral dos sa~
lários.
O povo não estâ comprando mercadorias na medida capaz de pelo menos ocupar a capacidade das empresas produtoras. De um lado, por causa da
pressão inflacionâria, e de outro devido à restrição creditícia, que reduziu os
prazos de financiamento para a aquisição de inúmeros bens, elevando assim o
valor das prestações mensais.
.
Inegavelmente, os primeiros meses da nova política salarial de reajustes
trimestrais possibilitou pequena reativação do poder de compra das pessoas
empregadas. Mas logo, a aceleração inflacionária ultrapassou até mesmo os
índices de reajuste, no que contou com o apoio da rotatividade da mão-deobra.
A política de desemprego ainda não estã sendo sentida em toda a sua extensão porque muitos dos trabalhadores receberam o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço no momento da demissão, cestão gastando por conta. No
entanto, quando o dinheiro acabar vai ser difícil providenciar o pagamento
do aluguel, a compra de alimentos, gãs e outras necessidades. Os efeitos do
desemprego serão bem mais visíVeis então.
Sr. Presidente,
A situação do emprego no Brasil, como de resto nos demais países de
menor desenvolvimento econômico, apresenta aspectos que merecem estudos
e tentativas de solução, tendo em vista as suas próprias realidades e condicionamentos internos .
O mal aproveitamento da mão-de~obra, mantida em ociosidade total, no
desemprego, ou parcial, no subemprego, resulta num desperdício, que para
essas economias pobres é um luxo desproporcional.
No caso brasileiro específiCo torna-se cada vez mais necessário o estabelecimento de uma política de emprego, privilegiando a face social do desenvolvimento do País.
A principal medida de carâter social, de ampla repercussão sobre o emprego e o próprio perfil produtivo, especialmente industrial, se refere à distribuição da renda nacional. Não é possível que os 60% mais pobres da população economicamente ativa brasileira, cuja participação na renda nacional
era extremamente insatisfatória em 1960 (obtinham apenas 23,41%), tenham
perdido posição transcorrida uma década, chegando a receber apenas 20,97%
do total em 1970, e piorado em 1977, exatamente depois do milagre brasileiro, quando irrisoriamente conseguiram somente 17,64%.
Quer dizer, é difícil ter um mercado interno sólido, com níveis de emprego altos e bem remunerados, se em 1977 o I% mais rico da população economicamente ativa participava com praticamente idêntico percentual dos 60%
mais pobres (respectivamente 17,44% e 17,64%).
Por outro lado, no núcleo de qualquer política de emprego a distribuição
de renda deve ocupar lugar de destaque. Em primeiro lugar, um aumento do
poder de compra da massa assalariada significa um mais alto nível de emprego, que por sua vez é também uma forma de redistribuir renda. Além disso, a
distribuição de renda, no cj_ue eleva a demanda de consumo, facilita a mudança do perfi produtivo, principalmente pelo aumento das compras de alimentos e outros bens de primeira necessidade.
Outras medidas são também necessárias, Senhor Presidente, como a suspensão de qualquer subsídio que seja um estímulo ao uso do capital, que o
torna mais barato. Ao mesmo tempo, e o momento é apropriado, cabe rever a
sistemática de cobrança dos encargos sociais, ora cobrados sobre a folha de
pagamentos, o que representa afinal uma punição aos empregadores que ocupam muita mão-de-obra. A cobrança, feita em função ,'0 faturamento das
empresas, estimulará, nestas, uma elevação do nível do emprego.
Providência das mais importantes se relaciona ao ensino profissionalizante, necessârío para capacitar a mão-de~obra, fazendo corr que esta passe a
ser demandada mais intensamente pelas empresas. O que existe hoje é insuficiente, tanto assim que muitas pequenas empresas, que a custo preparam os
seus profissionais, vêem-se deles. despojadas por outras, com maior poder de
pagar altos salários e que não tiveram qualquer importância na formação do
empregado.
Esta é a nossa contribuição ao problema, Sr. Presidente, porquanto acreditamos que o problema do emprego, num País jovem e população crescente,
é fundamental, tanto em termos de bem-estar individual, quanto para os destinos e grandeza da própria nação.
O subemprego, a falta de emprego e agora o desemprego em escala c rescente constituem sérios problemas em nosso País.
É preciso uma ação efetiva e urgente
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O Governo não pode continuar praticamente desconhecendo tais problemas.
É preciso estabelecer políticas de emprego e agora de desemprego.
Essa legião de brasileiros, que a cada dia aumenta, não pode ficar marginalizada, porque amanhã o imprevisível poderâ ocorrer.
Temos ainda dados mais recentes sobre o problema do desemprego, divulgados pela Fundação IBGE, os quais demonstram ter havido, de junho de
1980 a junho deste ano, um acrêscimo de 168 mil trabalhadores sem emprego,
flúmero esse que significa, em termos percentuais, uma elevação de 23,67% no
nível de desemprego.
Além disso, no período mencionado, enquanto a população economicamente ativa aumentava de 0,6%, o número de desempregados, de 168 mil trabalhadores, representava I ,5% em relação à população economicamente ativa
de junho de 1980.
Quer dizer, o desemprego cresceu mais que a população economicamente ativa, no espaço de um ano.
Ao lado disso, tanto o Ministro Delfim Netto quanto o General Figueiredo reafirmam que a política económica adotada pelo Governo vem dando
certo e por isso não deve ser modificada.
Essa política, que eleva o desemprego e traz consigo outros efeitos negativos, como a redução da jornada de trabalho, que afinal diminui o salário
dos trabalhadores, pode trazer, como já começamos a presenciar, acontecimentos imprevisíveis, dolorosos.
A crise social, na esteira da crise econômica, começa a ganhar corpo e os
acontecimentos da semana passada, em Salvador, não podem ser considerados fatos isolados, ou mesmo urna pura manifestação subversiva de baderneiros.
Vimos, sim, uma explosão generalizada, surgida em vãrios pontos da capital baiana, o que nos leva a concluir estarmos diante de uma prova de
exaustão do povo, de um estado de espírito que começa a dominar vastas camadas da população. A respeito desses Iamentâveis acontecimentos ocorridos
em Salvador, Dom Ângelo Salvador, Bispo-Auxiliar de Salvador, afirmou:
'"Tenho a impressão de que se estâ sobre um barril de pólvora que, a qualquer
momento, pode explodir."
É preCiso que sejam tornadas medidas efetivas, tendentes a modificar a
situação. Se o Governo pode subsidiar o bolso das grandes empresas exportadoras, por que não encaminha os seus favores tambêm à população brasileira
mais sofrida? Por que o Governo não subsidia a alimentação, a habitação e os
transportes, favorecendo os mais pobres, com os recursos que são esbanjados
em projetas desnecessârios e em faustosos gastos oficiais? Somos contra o
exagero dos subsídios que existem hoje em nosso País, mas, para tais emergências, somos a favor.
Temos, Sr. Presidente, advertido, inúmeras vezes, os homens do Governo, para que esses reflitam e busquem uma nova orientação de políltica econômica, que divida melhor os sacrifícios e não sobrecarregue tanto os trabalhadores sofridos desse nosso País.
Ainda há tempo e cabe a nós encontrar essas soluções, sob pena de mergulharmos numa crise social de vastas -proporções e de final imprevisível.

O Sr. Henrique Santillo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço V. Ex•, novamente, com muita alegria.
O Sr. Henrique Santillo - Continuei ouvindo, silenciosamente, com
muita atenção~ o discurso de S. Ex• nobre Senador Evelâsio Vieira, e, lamentavelmente, concluo que, ao que me parece, os homens deste Governo perderam totalmente o senso, ...
O SR. EVELÁS!O VIEIRA - Correto.
O Sr. Henrique Santi/lo- ... sobretudo, o senso de responsabilidade. A
respeito dessas ocorrências citadas por V. Ex• em Salvador, tenho em mãos
na primeira página de um dos jornais do País, de hoje, uma, a declaração de
falta de senso do governador da Bahia, responsabilizando uma ampla articulação nacional da esquerda subversiva pelas ocorrências de Salvador. A outra, uma declaração sensata de um homem que não é do Governo, ou, pelo
menos, não ê de governo, a do Arcebispo Primaz do Brasil, o Cardeal Avelar
Brandão, que diz com todas as letras:
.. Os administradores do País devem estar certos de que há sempre um limite para o sofrimento do povo que convêm não ser ultrapassado."
Hã um limite para o sofrimento do povo e convêm que este limite não
seja ultrapassado.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Mas parece que estã sendo extrapolado.

Agosto de 19:81

O Sr. Henrique Santillo - Esta declaração, eminente Senador, me fez
lembrar uma outra sentença formulada, há quase um sêculo, por um outro
tambêm grande brasileiro, a respeito do que ocorreu tambêm no Nordeste,
mas em Pernambuco durante a Revolução Praieira. Dizia ele que o povo julga o seu direito atê onde vai totalmente a sua vontade, sobretudo quando, os
que o dominam se utilizam das delongas infinitas da lei, da procrastinação do
estado de coisas, para perpetuar os seus privilêgios. Esse brasileiro foi Nabuco. Dom Avelar diz o mesmo, 100 anos depois, a respeito de uma outra ocoriência. É uma declaração sensata. Há limite para tudo, atê para o sofrimento
do povo, tido e havido pelos que o dominam, como pacífico, de natureza
pacífica, de natureza cordial e incapaz de ir à luta violenta. Até para um povo
tido, pelos que o dominam, como de natureza pacifica! Hã limite para o sofrimento e, sobretudo, é preciso que estas autoridades governamentais respeitem esse povo sofrido. Dizer isso, agora, dizer o que disse o governador da
Bahia, agora, ê um desrespeito deslavado ao que o povo tem de mais sagrado,
que é o direito de manifestar~se com liberdade. O povo brasileiro não estâ disposto- e nem nunca e? teve- ser manipulado por grupo algum e, muitO menos por este Governo, pelos prepostos deste Governo, pelos biônicos de toda
espêcie. V. Ex• tem razão: este Governo estâ se negando a olhar de frente um
problema sêrio, o problema do desemprego e o aumento do desemprego neste
País. Este Governo adotou uma política econômica recessionista, restritiva,
que levou a economia nacional a um esfriamento total na esmagadora maioria dos seus setores e o fez propositadamente. E tudo a pretesto de combater
elevadíssimos índices inflacionários que estão sendo, apenas, arranhados com
a recessão que provocaram; tudo a pretesto de tentar equilibrar um balanço
de pagamentos que não tem como ser equilibrado, eminente Senador ...

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Perfeitamente.
O Sr. Henrique Santillo - ... não tem como sú equilibrado, por mais
que a balança comercial fosse superavitâria; não seria o balanço de pagamentos equilibrado com a extraordinãria dívida externa e com juros internacionais de 20%, nem com extr,!mado sacrifício da sociedade brasileira, que este
Governo estã provocando, sobretudo dos trabalhadores assalariados deste
país.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Perfeitamente.

O Sr. Henrique Santillo- Agradeço a V. Ex• Desculpe o aparte alonga-

do.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -V. Ex• diz, acertadamente, que hã um limite para o sofrimento e o desespero.
Os acontecimentos ocorridos em Salvador, coro o quebra-quebra não
apenas numa praça, mas pipocando em toda a Cidade de Salvador, são uma
manifestação de que este limite está sendo ultrapassado. O que ocorreu em
Salvador ê o retrato de um estado de espírito, ê a evidência da misêria que domina milhões de famílias brasileiras.
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Gabriel Hermes - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço o representante do Parã, Senador
Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, louvo os discursos como o de
V. Ex' que vêm apreciar a situação de dificuldade que enfrentamos todos nós
e, muito mais acentuadamente, os mais necessitados, o povo, ainda diríamos
melhor, os assalariados. Isso nós precisamos tomar conhecimento, acompanhar e até participar bem ativamente deste problema, porque não é um
problema nosso; mas quando dói na nossas casa é nosso, mas é um problema
do mundo. Quando vemos a situação da Polónia, onde a luta é para que se tenha um pouco mais de comida, para um povo que vive no coração da Europa, nós precisamos meditar. Quando vemos o que acontece em toda a Amêri..
ca do Sul acentuadamente nestes países mais sofridos como a Colômbia,
sobretudo a Bolívía; quando vemos o que acontece atê na Venezuela rica, rica
sim de petróleo e tambêm do sofrimento do seu povo que, saindo da capital,
chocamo-nos com misêrias, com tanta miséria que dói, como doem aquelas
misêrias que vemos nas nossas grandes cidades, como o Rio de Janeiro, à volta de Sào Paulo. E isso para citar os centros mais ricos e quando chegamoscomo V. Ex• mesmo o estâ citando - a verificar o que está ocorrendo na
Bahia, em que o povo, - não acredito que seja o povo no sentido sadio da
palavra - aqueles que se aproveitam e que levam os outros talvez a partici~
par, a prejudicar alguma coisa que ê pública, que ê do interesse público, é da
coletividade. Isso nos preocupa, realmente. E, a propósito eu lia isto aqui e
vou pedir a V. Ex' com o maior respeito ao seu discurso, às considerações de
V. Ex• vou ler o que foi dito pelo Senador Daniel Krieger a quem eu tantas
vezes ouvi falar neste plenário. E ele tantas vezes foi um daqueles que coman-

•
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daram lutas das quais eu participei, ao lado dele. Diz ele se referindo ao Ministro Delfim N etto:
~·o interesse da Nação deve estar acima do interesse do PDS,
ou mesmo qe uma derrota nas eleições de 1982".
Veja V. Exf. isso foi dito por um membro do Diretório:do PDS, um ho.mem da maior respeitabilidade, com larga experiência e qUe não perdeu o
senso das coisas públicas, da vida pública. E acrescentado:
"O interesse da Nação sobrepuja todos os oQtros interesses, e
os partidos são feitos para servir à Nação."
Estende-se a todos nós.
~·A preocupação do Governo deve :;;er a de se salvar o País da
situação de dificuldades econômica e financeira em· que se encontra.
Mesmo que isso seja fator para o PDS perder as eleições não há motivo para o GovernO deixar de fazer, porque o seu tlever fundamental é com a Nação."
Afirmou o ex-Senador gaúcho, inteyante, repito, do Diretório do PDS,
em entrevista ao Correio do Povo. Acrescentou mais:
"-Em primeiro lugar, o modelo econômico está agora dando
os primeiros frutOs."
·

•·

O SR, EVELÁSIO VIEIRA - Mas frutos elevadíssiJrtos,
O Sr. Gabriel Hermes - Há uma demonstração da baixa da taxa de inflação. Agora, todas as medidas tomadas com o objetivo de combater a inflação prejudicam muita gente.
O SR, EVELÁSIO VIEIRA - Como o Sr, Daniel Krleger mudou depois que saiu desta Casa ...
O Sr. Gabriel Hermes- Ele é da região de V. Ex• e é um homem derespeito. Ele diz, realmente, neste ponto, uma verdade que não podemos deixar
de acreditar- a de que o combate à inflação prejudica muita gente- gente
política, digo eu, e o povo acentuadamente. Mas S. Ex'" acrescenta que ê necessária.
"Acrescentou o ex-Senador que todas as medidas drásticas do
Governo repercutem no PDS, e que o problema dQ desemprego indiscutivelmente é. conseqüência da atual política ~nômica. Mas
ressaltou: a inflação não é combatida com rosas, mas com medidas
drásticas."
Como vê V. Ex' é um problema, pode estar certo V. Ex'", com o qual nos
preocupamos e devemos nos preocupar porque é grave e pedé:, acima de tudo,
Srs. Senadores, que tragamos para este Plenário, para noSsas cogitações e
nossos estudos, esse problema e sempre ao lado dele as soluções. E sempre
com o cuidado que devemos ter em mente que, acima dos nossos interesses
políticos hoje, acima dos nossos interesses pessoais, partidários, se encontra
uma coisa: a tranqUilidade desta Nação e a nossa responsabilidade para com
clL

.

O SR, EVELÁS!O VIEIRA- V, Ei•-inanifesta preocupação pews graves e sérios problemas sociais e econômicos do Brasil. Mas 'não hâ manifestação do Partido de V. Ex.', em relação a esses graves probl~mas, ao desemprego em especial. Não hã uma ação, por menor que seja, db Governo de V.
Ex' no sentídó de buscar o equacionamento do grave problema. O que nós
verificamos é o Governo da Bahia prendendo mais de uma ~entena de baianos, na presunção de que prendendo baianos irá resolver o problema. Absolutamente.

d Sr. Gabriel Hermes- V. Exf. me permite um aparte?
O SR, EVELÁSIO VIEIRA - Senador Gabriel Hernies, não é a presença de um elemento que irá se aproveitar da ocasião para insuflar o povo ao
quebra-quebra. f: possível, também, nós levantarmos a hipótese de elementos
antiabertura, antidemocrãticos estarem lã insuflando para 'impedir a realização de eleições, para buscar o retrocesso; mas não. Eu não levanto essas hipóteses. A grande verdade é que os acontecimentos de Salvador revelam um
estado de espírito. O povo perdeu a confiança no Governo; o povo está sofrido, o povo está descrente e parte para o quebra-quebra. O que aconteceu em
Salvador, pode se repetir esta semana lã mesmo em Salvador ou em outros
pontos do Brasil, porque o problema do desemprego é seriíssi:mo! E desgraçadamente o Governo Federal não toma a menor iniciativa, no.sentido de combater com medidas eficazes o grave problema. Aliás, o Govel-no ainda anuncia, como fez o Senhor Presidente da República na sua recentC: estada em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que a política econômíca atlW.I irá continuar.
Ora, se a atual política-econômica vai continuar é porque cbntinuará a restrição creditícia. Irã continua"!- assim o desemprego, etC aum~ntará, como es-
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tão aumentando as concordatas e as falências! O País estâ marchando irreversivelmente para o caos, e o Governo de V. Ex' não desperta para o grave
problema. A prova está que o PDS não tem nenhum Senador, agora, nesta
Casa, com cxccção de V. Ex•, e este é um assunto que merece a reflexão profunda do Senado da República, merece o debate. Estamos vivendo um momento cruciante, neste País, e o que observo? É que não há o menor gesto de
preocupação em buscar uma solução para o grave problema.
O Sr. Henn'que Santillo - Permite V. Ex' um aparte?

O SR: EVELÁS!O VIEIRA- Ouço primeiro o Senador Gabriel Hermes para, logo em seguida, conceder o aparte a V. Ex'
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, primeiro, e afirmo que não
acredito que este País caminhe para o caos. Ele caminha, sim, para uma etapa
de dificuldades muito acentuadas, no que estou de pleno acordo com V. Exf. e
devo dizer de pleno acordo com V. Ex'" está o Governo do Presidente Figueiredo, estão os seus Ministros e também os colegas do PDS. Ainda hoje, pela
manhã era assunto de reunião de um grupo de companheiros nossos, para estudar esses problemas ...
O SR. EVELÁS!O VIEIRA - Ah! vamos estudar agora ...
O Sr. Gabriel Hermes- ... que se vêm acentuando. Nós nunca estaremos, Sr. Senador, do lado daqueles que estimulam, de qualquer maneira, esses pequeninos grupos qUe promovem quebras, destruições daquilo que é do
povo, e, portanto de todos nós, e que é dever de todos nós zelar. Isso jamais
receberâ a nossa simpatia, porque não é esta a solução. E V. Exf. vai ter o
exemplo disso, embora com a dureza do Governo, porque se isso lã acontecesse, a repressão seria não como nós procedemos aqui, mas de que maneira,
nem sei, difícil como na Polônia ou em outros países. Agora, o desemprego,
Sr. Senador, o desemprego é um problema nacional. V. Ex,. vê, o problema de
automóvel, por exemplo, não é apenas do Brasil. Foi um problema provocado pela terrível ânsia de domínio industrial em que o Japão jogou os demais
países, os Estados Unidos, em primeiro lugar, e a própria Alemanha agora, e
a França estâ sentindo no desemprego e na paralisação de grandes unidades
de trabalho no setor de automóvel, e, naturalmente, todas as outras em volta.
~ um pi-oblema que atingiu acentuadamente o Brasil e São Paulo, o grande
centro. E, V. Ex' não pode dizer que o Governo estã desatento. A atuação,
por exemplo, do Governador de São Paulo, não se fez isolada, ela se fez de
pleno acordo com o Governo Federal, procurando uma medida- que V. Ex•
poderia dizer até que seria uma medida paliativa- mas é um prazo, um tenpo para que possamos procurar medidas de solução. Então, o Governo n \o
estã indiferente, Senador Evelãsio Vieira. Nem nós PDS estamos indiferent.-:s,
fique certo V. Ex'"
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Qual é a medida que V, Ex• me aponta,
adotada pelo Governo, para impedir o crescimento do desemprego no Brasil?
Ele não se circunscreve a São Paulo e ao Rio de Janeiro, e não é só no setor
automobilístico, é em quase todos os setores e em todos os Estados.
O Sr. Gabriel Hermes- Vou dar uma resposta a longo prazo, certa para
V. Ex• A medida é isso que o Governo começou no ano passado, foi procUrar
dar mais energia elétrica para este País, porque só com energia elétrica, em
primeiro lugar, nós caminharíamos para que nós tivéssemos mais mão-deobra, mais trabalho no setor industrial. E V. Ex• sabe quanto custa a esta
Nação de sacrifícios, esforço e de coragem. Só cito duas, para não citar as demais: Itaipu e TUcuruí. Só Tucuruí representa, dentro do País, um terço da
energia elétrica de todo o País, hoje. O que se está procurando fazer com Carajãs, com os erros, e nós sabemos que existem. Tanto que eu louvo aquelas
medidas, aqueles cuidados tomados pelos nossos companheiros, que amanhã
vão reunir-se nesta Casa para estudar, debater com os Ministros e responsáveis por Carajás. Mas, aquilo também é uma forma de procurar resolver,
mas, resolver definitiv:=~rpente, este problema de um País cuja população cresce e precisa de mais mo ."de-obra. Sem essas medidas, nobre Senador Evelãsio Vieira, nOs não resolvere~""'los os nossos problemas. E nós não resolveremos nossos problemas, dando c...:>da ano dinheiro para o Nordeste, sem um
plano sério para o Nordeste, de solução definitiva. Nós não resolveremos
nosso problema de mão-de-obra, sem procurar aquilo a que se chama de medidas de base, ou seja, energia elétrica, que pode permitir a instalação de novas indústrias, e estas sim, mão-de-obra e melhores condições para o nosso
povo. Eu não vou tomar maíS "o tempo de V. Ex•, mas fique certo, era apenas
isso que eu· queria dizer: O Governo não estã indiferente. Não, estâ atento e
trabalhando para solucionar esses problemas. E não estão desatentos também os seus colegas do PDS. Ainda esta manhã nós debatíamos, como temos
feito continuadamente, esses problemas. E também com companheiros de V.
Ex'", que são homens ligados ao setor industrial...

O SR. EVELÁSIO './IEIRA -O local próprio para debates é aquL
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O Sr. Gab~ie/ Hermes - ... como é o nosso Líder Nilo Coelho e como
sou eu mesmo. Ainda na última semana, e esta manhã mesmo, debatíamos
este problema. Fique V. Ex• certo de que eu louvo o discurso de V. Ex•, e não
acredito que este Pais vã para o caos, ele vai, sim, enfrentar ainda um pouco
de dificuldades, mas eu teriho confiança no futuro da nossa Nação.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - V. Ex•, homem público de longos anos,
empresário de visão, me surpreende ao dizer que a implantação do Programa
Grande CaraJãs, cujos resultados só advirão a longo prazo, vã contribuir
para resolver um problema que é presente, que é crescente, o do desemprego.
Isso me surpreende.

O Sr. Gabriel Hermes- Só em Carajâs e Tucuruí, e nas instalações dos
serviços para as indústrias de bauxita que não tem toda a minha simpatia
como são feitas- são mais de 200 mil brasileiros trabalhando, em região que
não tinha antes nas cidades e municípios 25 mil. Tem mais de 200 mil, com
familias, trabalhando bem instalados ali.
O Sr: Henrique Santill.o- Muito caro, muito capital investido por cada
empresa ..
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- V. Ex• novamente nos surpreende, Senador. O que precisamos é de uma ação urgente e eficaz, agora, no combate ao
desemprego. Este é o grande câncer social. Isso é prioritãrio em relação ao
combate à inflação. É prioritário em relação à luta para o equilíbrio da balança comercial, a luta em relação ao balanço de pagamentos. Esta, do desemprego, é a luta prioritária. Esta deveria ser a tónica de todas as ações do
Governo, neste momento. Mas isto não ocorre. E V. Ex• ainda acha que poderemos esperar. Quando as empresas br~ .;iletras estiverem falidas, quando o
povo aumentar o quebra-quebra? Não, éjâ; a ação tem que ser urgente, Senador Gabriel Hermes. Jã perdemos muito tempo.
Se não formos para uma ação efetiva, para elimir Jr o grave problema do
desemprego, iremos, infelizmente, para o caos sod· , porque a marcha estâ
sendo irreversível. Poderã ser contidat poderá ser .Jiodificada, se houver uma
ação sãbia e urgente do Governo Federal. Do contrário, infelizmente, chegarmos lã.
O Sr. Henrique Santi/lo- Permite-me V. Ex• mais uma intervenção?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Pois não.

O Sr. Henn'que Santil/o- Interrompendo mais uma vez V. Ex•, gostaria
de dizer que todos nós respeitamos o Senador Gabriel Hermes. Porém, traz S.
Ex• aqui, nesta tarde, uma posição que me pareceu oficial do Governo, que é
a de responsabilizar a crise mundial, a crise internacional pela crise vivida
pelo País. Isto, a meu ver, não corresponde inteiramente à verdade dos fatos.
É lógico que a crise internacional afeta internamente o País, e o afeta principalmente na medida em que a sua dependência é maior e porque a politica
económica do Governo, de alto endividamente externo, levou o País à total
dependência, do ponto de vista econômico, e com total reflexos na ârea política de centros alienígenas. É lógico. Na medida em que o Sr. Reagan resolve
estabelecer uma política económica conservadora e de "linha-dura" nos Estados Unidos e que leva ao fortalecimento do dólar internacional e ao aumento
dos juros internacionais, o País entra pelo cano. Por que é que entra pelo cano? Porque estã totalmente dependente, porque estâ em 60 bilhões de dólares
sua dívida externa e tem que pagar juros. Só no primeiro semestre deste ano
pagou quase 6 bilhões de dólares em juros, só no primeiro semestre deste ano.
Este é o grande absurdo. Aí é que estãO grande problema. b certo, a crise internacional afeta internamente o País, na medida em que o País se tornou dependente, na medida em que levaram este País a ser totalmente dependente.
Mas, hã também, e muito seriamente, as causas internas, próprias, intrínsecas
deste País. Pensar-se apenas que é a crise internacional que nos estã levando
ao pânico é incorreto, é uma visão distorcida dos fatos, e é perigosa porque
nos leva a distrair a atenção de suas verdadeiras causas e nos impede de discutir democraticamente no País as causas da crise a que foi levada a Nação por
este Governo. Ai é que estão grande problema. Parece-me que alguns setores
deste Governo estão tentando pretextar atitudes articuladas, gestos articulados de subservivos, de organizações subversivas, de possíveis organizações da
esquerda subversiva, alguns setores retrógados deste Governo estão procurando pretextar isso aí, muito -p-oSSiVelmente para criar condições psicológicas
para um golpe no próximo anO, evitando as eleições. Sem sombra de dúvida,
isso toda a nação sabe, que incrustrada nessa estrutura de poder existem gru~
pos retrógrados, grupos reacionãriós, gnipos que não querem de qualquer
modo o rodízio no poder. Não querem entregar o poder de qualquer modo, e
para isso estariam dispostos a qualquer gesto de loucura. Essa é a verdade.
Então, não é o problema da crise internacionalt apenas. f: lógico que a crise
internacional, é lógico que juro internaCiOnal de 20% ao ano, afeta a economia brasileira, estã na cara. Aliás, eminente-Senador, eu acho que este Gover-
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no a essas alturas, está amarrotadO, está realmente penalizado com o fato de
a OPEP ter decidido, não aumentar o preço do petróleo durante dois anos,
porque a grande desculpa, até ontem, era o preço do petróleo; agora,~ a crise
internacional.
O SR. EYELÁSIO VIEIRA -

Muito obrigado a V. Ex•

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Ouço o Senador Agenor Maria.

O Sr. Agenor Maria- Senador Evelâsio Vieira, o sistema que tomou
conta da nação, a partir de 1964, é totalmente responsâvel pelo quadro de dificuldade que, hoje, vive o País. Veja bem V. Ex•.: transporte de massa,' no
Brasil; o que temos, em termos de transporte de massa no Brasil, eletrificado?
Apenas 4,9%. Enquanto o Japão tem 75% dos seus transportes de massa eletrificado, nós-temos 4,9%. A críse e desemprego na indústria automobilística.
Por que? Porque enquanto os outros países - a Inglaterra e a França- fecharam fâbricas em 1973/1974, nós abrimos mais fâbricas de automóveis.
Ora, como é que se abre fábrica de automóvel, se nós estamos vivendo a guerra do petróleo? Os demais países fecharam fábricas, restringiram, aqui, não,
aqui vamos fabricar mais automóveis, abrir mais fábricas e empregar mais
gente. Foi o que_ocorreu em 1973, 1974, 1975. Enfim, esse é o quadro. De forma que, hoje, o fosso é muito profundo. Esse Governo não vai resolver o
problema porque não tem competência. Ele está comprometido com todos
aqueles que deixaram abrir fãbricas. O comprometimento é tão grande que
ele, realmente, só tem uma saída; é entregar o poder a quem não estâ comprometido com isso. Ora, se estourou a crise do petróleo em 1973, os países desenvolvidos fecharam as fábricas, diminuíram a fabricação de automóveis;
aqui no Brasil nós saímos de uma produção em 1973, de 600 mil veículos,
para 1 milhão e 100 mil. Resultado; estourou. E, agora, a situação é difícil e
nem Jesus Cristo descendo não vai resolver esse problema, não resolve em um
ano, nem em dois. Agora, o povo não pode pagar o tributo mais alto porque
não tem mais condições; quebrou ônibus, e vai invadir supermercados, porque a fome estâ lã. Não está na mesa, está no piso das casas. Portantot
congratulo-me com V. Ex• Mas estou cansadot acho que a situação é diflcil e
só tem uma saída: a Constituinte. Entregar o poder ao povo, o povo eleger os
seus representantes para poder participar e ter um pouco ainda de condições
de ir buscar força, nem sei aonde para aguardar mais dois ou três anos para
recuperar este País.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Muito obrigado a V. Ex•.
Prossigo, Sr. Presidente.
O Governo não pode continuar com sua política económico-financeira.
Esta jâ foi longe. Ai estão os terríveis resultados, o mais doloroso, o do desemprego de milhões de brasileiros.
O Governo não pode continuar omisso em relação ao mais terrível dos
problemas sociais; o desemprego.
Sr-. Pri::sidenie, o Congresso Nacional, deve ir além dos discursos de seus
integrantes. O momento é sério. Temos uma grande responsabilidade. Devemos agir antes que o pior ocorra. O problema não se restringe aos subversivos, aos b3:derneiros, aos agitadores; o problema real é a fome que começa a
dominar milhões de brasileiros.
É lastimável que neste momento tão difícil pessoas da mais alta responsabilidade da Nação se preocupem mais em discussões sobre o pedestal do
Monumento a JK se pareceria ou não com urna foice, relegando a plano secundário os graves e sérios problemas com que se bate, o povo brasileiro, especialmente o desemprego. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
N• 100, DE I981
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais,
Resolve:
- Designar Sara Figueiredo para exercer, em substituição, o cargo de
Diretor da Subsecretaria de Edições Técnicas, a partir de 20 de agosto de
1981, enquanto durar o afastamento da titular.
Senado Federal, 25 de agosto de 1981. - Jarbas Passarinho. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• IOI, DE 198I
O Presidente do Senado ·Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e com base no que estabelece o art. 485, § 19, do Regulamento Administrativo
do Senado, com a redação dada pela Resolução n9 57, de 1979,
Resolve:
- Conceder exoneração a Arnaldo Gomes do emprego de DiretorExecutivo do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF.
Senado Federal, 25 de agosto de 1981- Jarbas Passarinho, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 10Z, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiÇões regimentais
e com base no que estabelece o art. 485. § 1'. do Regullimcnto Administrativo
do Senado, com a rcdação dada pela Resolução n• 57, de 1976,
Resolve:
,
·
- Nomear MARCOS VIEIRA, para exercer o emprego de DirotorExocutivo do Centro Grâfico do Senado Federal ...., CEGRAF.
Senado Federal, 25 de agosto do 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 103, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e com base no que estabelece o art. 485, § 1', do Regulamento Administrativo
do Senado, com a rodação dada pela Resolução n• 57, do 1976,

...
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Resolve:
·-Conceder exoneração a Eduardo Jorge Caldas Pereira do emprego do
Diretor-Executivo do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal
- PRODASEN.
Senado Federal, 25 de agosto do 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
.
N• 104, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
c com base no que estabelece o art. 485, § l'~; do Regulamento Administrativo
do Senado, com a redação,dada pela Resolução n• 57, de 1976,
Resolve:
-Nomear Rui Oscar Dias Janiques, para exercer o emprego de Diretor·
Executivo do Centro de Processamento de Dados do Senado Feder.al PRODASEN.
Senado Federal, 25 de agosto do i981. -Jarbas Passarinho, Presidente.
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1.
2.
3.
4.

Paulo Brossard
NelsOn Carneiro
José ~icha
Maul'o Benevides
5. Marcos Freire

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Louri11al Baptista
Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
I. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. RobertoSaturnino

PP
I. Gastão MUller

Presidente: Agenor Maria
Yice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

PMDB
I. Orestes Quércia

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

(CRE)

COMPOSIÇÃO

TitulareS

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
.2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
J9-VicewPresidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

PP
I. Alberto Silya

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Locul: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

I.
2.
3.
4.

Assistente: Fátima Abrabão de Araújo - Ramal 3266
ReuniõeS: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

(CME)

Suplentes
PDS
l. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martin'l Filho

Titulares

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PP
I. Saldan'ha Derzi

Presidente: Milton Cabral
Yice-Presidente: Teotônlo Vilela

I. MiltonCabral
2. Luiz Cavalcante
3. José Lins
4. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

COMPOSIÇÃO

Titulares

PP
1. Gastão MUller

(CR)

COMPOSIÇÃO

4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes

PMDB
I. Adalberto Sena

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

Presidente: Raimundo Parente
Yice·Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
L Arno Damiani
2. Aderbal J urema
3, Almir Pinto

Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damiani

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

I. Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: QuartaSwfeiras, às 14:00 horas
Local: Sala da ComissãO, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

'

2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Quarta-feira 26 3903
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I. Gastão MUller

Suplentes
PDS
I. Hdvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3, José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121
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E OBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211.3407
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 2! L-3510
Mauro Lopes de Sá - 2ll-3509
Clayton Zanlorenci - 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 2ll-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
I. Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO

PP

Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

l. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes
Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

PDS
I. Vicente Vuolo

l. LomantoJúnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves

4. Milt~n Cabral

•

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE
INQUtRITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira,Cruz- Ramal 3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3!30

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÃRIO DAS REUNIOES ORDINÃRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REur.;IÃO
Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13378

Horas

SERGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

!0:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

10:00

S~RGIO

ASSISTENTE

CCJ

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEILA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre COsta
Ramal3339

LUIZ
CLÃUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3t30

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3I2l

FÃTIMA

FRANCISCO

PAULO
ROBERTO

Lf.DA

LUIZ
CLÃUDIO

Lf.DA

'

Comissões

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama14315

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13546

GUILHERME

CE

09:30

CEC

Comissões

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:00

ASSISTENTE

Horas

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

.

•
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SUMÁRIO
I - ATA DA 135• SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 1981
l.l

-ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio do Sr. l~'~Secrctário da Câmara dos. Deputados
Encaminhando à rel•isào do Senado autógrafos do seguinre projeto:

-Projeto de Lei da Câmara n' 78/81 (n' 4.940/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da RepúbHca, que dispõe sobre
aproveitamento de pessoal na Universidade Federal de .Juiz de Fora.
1.2.2 - Leitura de projeto
--Projeto de Lei do Senado n~' 217/81, de autori~ do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n~' 4.5~5, de 31 de dezembro de 1964 (Reforma Bancária), para o fim de estabelecer limites às
taxas de juros cobrados nas operações de emprêstimos.
1.2.3- Comunicações das Lideranças do PDS do Senado Federal e na
Câmara dos Deputados
- De sub!.tituições de membros em comissão mi~ta.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Considerações sobre o
quadro de recessão económica que se verifica nO País.
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder - Observações
sobre notícias veiculadas na Imprensa, a respeito da extiriçào dos partidos
políticos e da adoção do chamado "Distritão" no próximb pleito eleitoral.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Desempenho da Legião
Brasileira de Assistência (LBA) e suas perspectivas ao ensejo do transcurso dos 39 anos de suas atividades.
Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado__ n9 228/81, de autoria do Sr. Senador
Gastão Müller, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas editoras de todo o País, em
regime de proporcionalidade, de obras em caracteres Braille; e a permitir a
reproduçào, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgaç:ias, para uso exclusivo de cegos.
1.2.5 -

1.2.6 -

Requerimento

- N• 286/81, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência proferida na

data de hoje pelo Professor Afonso Arinos de Mello Franco, na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado.
N'i' 287/81, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Professor Celso Furtado, pela ocasião de seu ingresso nos quadros do ~IDB.
Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I 8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
-Projeto de Resolução n~" 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos c trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
1.2.7 -

-Projeto de Resolução n~' 4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, deLessetc mi!, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consotidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhõe::., setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~" 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento c vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Reso(ução fl'i' 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauf a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

3906

Quinta-feir~

27

Agosto de 198]

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

•
- Projeto de Resolução n9 93 f8l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~_Votaçào adiada por falta de
quornm
-Projeto de Resolução n9 96j8l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noVenta e cinco centavos.) Votação
adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quornm.
-Requerimento n9 43f8l, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 179 aniversário da revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento nl' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco Montara, que estabelece
a participação de representante dos empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado nl' 357/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a :oncessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da Juridicidade.) Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senndo no 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando dispositivo da Lei no 3_807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaL (Apreciação prelíminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado nl' 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado no 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.
- Redaçào Final do Projeto de Decreto Legislativo n~" 28/80, que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo de República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980. Aprovada. A
promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1980, que assegura matrícula
nas escolas de qualquer nível, aos servidores que especifica. Discussão encerrada, voltando às comissões competentes em virtude do recebimento de
emenda em plenário.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 33/81, que dispõe sobre as comemorações dos feriados, e dá outras providéncias. Discussão encerrada, voltando às comissões competentes em virtude do recebimento de emendas em
plenário.
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e do_is cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução nl' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão sob restada, por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 288/81, tendo usado da palavrà o Sr.
Dirceu Cardoso.
-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du-

zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o
montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por falta de
quorum para votação do Requerimento n9 289/81.
_
-Projeto de Resolução n9 40/81, que·autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussio sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 290/81.
-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n9 291/81.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR TEOTONIO VILELA- Recrudescimento das manifestações populares na cidade de Salvador-BA, em decorrência da elevação
das tarifas de ônibus.
SENADOR UZARO BARBOZA -

Panorama político do País.

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Ingresso do economista Celso Furtado no PMDB.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Proibição da pesca da baleia
em águas territoriais brasileiras.
SENADOR HELV!D!O NUNES- Implantação de pólo cervejeiro
no Estado do Piauí.

..

SENADOR FRANCO MONTORO- Inauguração da TV Capital,
de B:asílla. Restabelecimento de parada de trens no Parque das Américas,
na ctdade de Mauá-SP.
SENADOR MARTINS FILHO- Problemática nordestina.

1.5- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA_PROXIMA SESSÁ O. ENCERRAMENTO
2- ATA DA 136• SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 1981
2.1 -ABERTURA
2.2. 2.2.1 -

EXPEDIENTE
Mensagem do Senhor Presidente da República

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para caq o cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência:
-No 190j81 (no 330/81, na origem), relativa à escolha do Sr. Ayrton
Gonzalez Gil Dieguez, Embaixador do Brasil junto à Re:-···1-!i.;;a áo Zaire.
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Ruandesa.
2.2.2 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado no 296/80; Projeto de Decreto Legislativo no 6/81; e Projeto de Lei do Senado no 246/79 (Redações finais.)
2.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara no 72/79 (no 3.467 j77, na Casa de origem), que dá nova redação ao "caput" do artigo 55 da Lei n9 3.807, de 26
de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. Discussão adiada
para a sessão de 19/9/81, nos termos do Requerímento n-9 292/81.
- Projeto de Lei da Câmara no 88/80 (no 3.668/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
proventos de funcionáríos aposentados ou postos eín disponibilidade, e dá
outras providências. DiscusSão encerrada, voltando às comissões competentes em virtude de recebimento de emendas em plenãrio.
- Projeto de Resolução nl' 87/81, que suspende a execução_ Oa Lei n9
634, de Jo de abril de 1975, do Município de Rinópolis, Estado de São
Paulo. Aprovado. A Comissão de Redação.
2.4- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Inauguração, hoje, em
Brasília, da TV Capital, canal 8.
2.5- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
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ATA DA 135~ SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

•

PRESIDf:NCIA DOS SRS. JA:RBAS PASSARINHO, GIL VAN ROCHA E JORGE KALUME

•

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM;SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Jarbas Passarinho·- Alberto Silva
- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides
- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Hum;berto LucenaAderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cav~lcante- Lourival Baptista- Luiz Viana- Dirceu Cardoso --João Calmon- Moacyr
Dalla - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Murilo Badaró- José
Caixeta- Henrique Sa-ilfillo- Lázaro Barboza- Gastão: Muller- Mendes Canale - -Affonso Caffiargo - José Richa - Evelásio Vieira- Arno
Darniani - Pedro Simon·-_:_ Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]'1-Secre_tário procederá à leitura do Expediente,
E lido o seguinte

..

EXPEDIENTE
OFICIO
1

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encamlnhando à revisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:

•

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 78, DE 1981
(n' 4.940/81, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre aproveitamento de pessoal na Universidade Federal
de Juiz de Fora.

•

•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I' Fica aproveitado, por incorporação, na Tabela de Pessoal da
Universidade Federal de Juiz de Fora, na forma da legislação vigente, o pes, soai docente, têcnico e administratiVO que, sob qualquer regime jurídico, se
acha vinculado à Escola de Enfermagem da Fundação Hermantina Beraldo,
do Estado de Minas Gerais, e que foi colocado à disposição de mesma Universidade pelo convênio celebrado em 3 de junho de 1978, entre o Governo
do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Fundação Her±nantina Beraldo, para permitir o funcionamento Oo Curso de Enfermagem e Obstetrícia da mesma Universidade.
Parágrafo único. P.c:1.ra o aproveitamento de que trata este artigo, o professor da Fundação Hermantina Beraldo, colocado à disposição da Universidade Federal de Juiz de Fora, equipara-se ao Professor Colaborador amparado pelo art. 10 do Decreto-lei n• 1.820, de II de dezembro de 1980.
Art. 20 Os benefícios financeiros decorrentes da aplicação desta lei não
têm efe!itO :retroativo.
~
Art. 3~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 298, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelêncüts, acompanhado de EXposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço
Público, o a_nexo projeto de lei que "dispõe sobre aproveitamento de pessoal
na Universidade Federal de Juiz de Fora".
Brasília, 15 de julho de 1981.- João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 180, DE 8 DE JULHO DE 1981, DO
SENHOR DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Para o aproveitamento, na Tabela de Pessoal da Universidade Federal
de Juiz de Fora, do pessoal docente, têcnico e administratiVo, sob qualquer
regime jurídico, vinculado à Escola de Enfermagem "Hermantina Beraldo",
do Estado de Minas Gerais, o Senhor Ministro da EducaçãO e Cultura submeteu à consideração de Vossa Excelência- projeto de lei a ~er encaminhado
ao Congresso Nacional.
2. Por convênio celebrado entre o Estado de Minas G~rais, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Fundação '"Hermantina B.eraldo", foi esta

última entidade incorporada àquela autarquia federal de ensino, com o objetivo de completar o Setor de Saúde, no ensino de graduação, com o Curso de
Enfermagem e Obstetrícia.
3. Segundo o mencionado convênio a_ Universidade deve absorver, na
sua tabela de pessoal, os servidores que, sob qualquer regime jurídico, tinham
vínculo empregatício cOm o Estado e com a Fundação.
4. O assunto foi suficientemente examinado no aspecto técnicoeducacional e no jurídico pelos setores especializados do MinistériO da Educação e Cultura.
5. De acordo com o Parecer n9 N-56, de 17 de dezembro de 1980, da
Consultaria-Geral da República, aprovado por Vossa Excelência, ''o aproveitamento, corno servidor de autarquia da União, do pessoal de estabelecimento estadual de ensino superior, quer em decorrência da federalização ou
da sua incorporação a uma Universidade integrante da Administração Federal, depende de prévia e expressa autorização legislativa".
6. O aproveitamento de que se trata deve ocorrer em Tabela de Pessoal,
cujos componentes serão oportunamente incluídos no sistema de classificação da Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e não na Tabela Permanente, integrada de servidores já devidamente incluídos consoante as diretrizes da
mesma lei, motivo por que foi elaborado outro projeto, em substituição ao
apresentado pelo Ministério da Educação e Cultura.
7. Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional através de mensagem.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração, -José Carlos Soares Freire, DiretorGeral.
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.820, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis
do Poder Executivo, bem como das pensões, e dá outras providências•
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art.
55, irem-III, da Constituição~ decreta:
Art. 1q Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal civil
do Poder Executivo, bem como os das pensões, decorrentes da aplicação do
Decreto~ lei n'i' l.732, de 20 de dezembro de 1979, ficam reajustados na forma
dos Anexos deste Decreto-lei.
Art. 29 A escala de vencimentos e salários, e respectivas referências, a
que se refere o Anexo III do Decreto-lei n9 1.732, de 1979, fica alterada na
forma do correspondente Anexo deste Decreto-lei.
Ai-f.-. )9 AS categorias funcionais integrantes do Plano de Classificação
de Cargos, instituído pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ficam distribuídos por classe, na forma do Anexo IV deste Decreto-lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas referências a que se refere a parte inicial do artigo anterior ficam automaticamente
localizados, inclusive com mudança de classe, nas correspondentes referências do Anexo III deste Decreto-lei.
Art. 49 Os servidores ativos e os funcionários íilatiVOS, não beneficiados pelos reajustes previstos no artigo 19 deste Decreto-lei, terão os atuais valores de vencimentos, salários ou proventos majoridos em 73% (setenta e três
por cento), .em duas parcelas, sendo a primeira de 35% (trinta e cinco por cento), a partir de 1'1 de janeiro de 1981 e a remanescente, a partir de 19 de abril
de 1981.
Parágrafo único. O-disposto neste artigo aplica-se ao pessoal civil docente e coadjuvante do magistériO dos Ministérios Militares.
Art. 59 Fica elevado para Cr$ 300,00 (trezentos cruZeiroS) o valor do
salário-família.
Art. 69 Continua em vigor o disposto no § J9 do art. 6'1 da Lei n'i' 6.036,
de J9 de maio de 1974.
Art. 7• A Gratificação de Atividade instituída pelo art. lO do Decretolei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, passa a denominar-se Gratificação de
Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários e base de
concessão estabelecidos em lei.
Parágrafo único. O ocupante de cargo ou emprego incluído em catego. ria funcional de nível superior do Plano de Classificação de Cargos de que
trata a Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de !970 e que, por força da legislação
em vigor, estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a40 horas semanais fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação prevista neste artigo.
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Art. 89 A Gratificação de Produtividade, instituída pelo artigo 10 do
Decreto-lei n~' 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, fica estendida aos funcionários integrantes da categoria funcional de Controlador da Arrecadação Federal do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, códígo TAF-600,
em percentual correspondente a até 80% (oitenta por cento), incidente sobre a
referência do cargo efetivo.
§ I~' Os critérios para a-CCiriCessão da gratificação serão -fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda, em função da produtividade do funcionârio.
§ 2~' A Gratificação de Produtividade não poderá ser paga comulativamente com a GratifiC~ü;;ãõ-âe Nível Superior.
§ 39 Aos funcionários alcançados por este artigo aplica-se o disposto
nos artigos 21' do Decreto-lei n9 1.698, de 3 de outubro de 1979; 51' do Decretolei n' 1.709, de 31 de outubro de 1979, e 10 de Decreto-lei n' 1.732, de 20 de
dezembro de 1979.
§ 41' Na concessão da gratificação a que se refere este artigo serão observadas as normas regulamentares pertinentes à categoria funcional de Fiscais de Tributos Federais.
Art. 9~' Nas autarquias federais, a categoria funcional do magistério superior, organizada em carreira, serâ integrada pelas seguintes classes:
I - Professor Titular;
II - Professor Adjunto;
III - Professor Assi.Sieilte;IV - Professor Auxiliar.
§ I~' À cada classe corresponderá 4 (quatro) referências, numeradas de 1
a 4.
§ 2~' O Poder Executivo reestruturarâ a carreira do magistério superior,
atendendo às peculiaridades das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
bem corno a de magistério de 1~' e 21' graus.
Art. 10. Os atuais Professores COlaboradores e Auxiliares de Ensino
admitidos até 31 de dezembro de 1979 serão aproveitados na referência inicial
da classe de Professor Assistente, ·aesde qu-e possuam diploma de graduação
em curso superior e sejam aprovados em processo seletivo a ser organizado e
aplicado pelas instituições de ensino superior dentro de 1980 (cento e oitenta)
dias, contados da entrada em vigor deste Decreto-lei.
§ I~' Os Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino admitidos
após 31 de dezembro de 1979 serão incluídos pelo prazo máximo de 2 (dois)
anos, a contar da entrada em vigor deste Decretowlei, em tabelas especiais, em
extinção, a serem submetidas à aprovação do Presidente da República, por
intermédio do Departamento Administrativo do Serviço Público.
§ 2~' No prazo fixado no parágrafo anteriOr, as instituições de ensino
superior realizarão concurso público de provas e de títulos para o provimento
dos empregos de Professor Auxiliar, procedendo-se à inscrição ex officio dos
docentes integrantes das tabelas especiais.
Ar;t. 11. Ficam absorvidos, pelos valores de vencimentos, salários e
gratificações de que trata este Decreto-lei, todos os incentivos funcionais e demais vantagens referentes aos cargos e empregos que integram o Grupo Magistério Superior, e determinada a cessação do seu pagamento, ressalvado
apenas o salário-família, a gratificação adicional por tempo de serviço e as
gratificações e indenizaç:ões especificadas no Anexo II do Decreto-lei n9
1.341, de 22 de agosto de 1974, aplicáveis aos membros do magistério superior.
Parágrafo único. Ficam criadas a gratificação a ser deferida aos titul~
res das funções a que se refere o Anexo V deste Decreto-lei e a Gratificação de
Dedicação Exclusiva, devida aos_ integrantes do Magistério Superior. nos valores estabelecidos no Anexo VI do mesmo Decreto-lei.
Art. 12. Fica instituída a Gratificação de Representação de Atividade
Diplomática, a ser calculada sobre o vencimento, de acordo com os percentuais estabelecidos para os correspondentes cargos efetivos no Anexo VIII
deste Decreto-lei, suprimindo-se a Representação Mensal instituída pelo art.
89 do Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976. resguardados os direitos
dos aposentados até a data da vigência deste Decreto-lei.
§ 19 Não fará jus à gratificação de que trata este Decreto-lei o funcionârio integrante do Grupo-Diplomacia que se encontrar em exercício no exterior.
§ 21' O funcionário de que trata este artigo, investido em cargos em co.:
missão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, em função correlacionada com categoria funcional de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias ou, ainda, em função de assessoramento superior a que se referem os arts. 122 a 124 do Decreto-lei n9 200, de
25 de fevereiro de 1967, perceberá a gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 3~' A Gratificação de Representação de Ati vida de Diplomâtica, sobre
a qual incidirá o desconto previdenciário, serâ computada para o cálculo do
provento da inatividade.
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Art. 13. As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais reg1Jl~mentadas não se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargos ou empregos na A ministração Direta da União, do Distrito
Federal e respectivas autarqu~as.
Art. 14. Nos cálculos decorrentes da execução deste Decreto-lei serão
desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 15. O Departamento Administrativo do Serviço Públíco firmará a
orientação normativa que se fizer necessária à execução deste Decreto-lei.
Art. 16. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à
conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União para o exercício
de 1981.
Art. 17. Este Decreto-lei entrará em vigor em ]9 de janeiro de 1981, re~
vogadas as disposições em contrãrio.

•

Brasília, li de dezembro de 1980; 159• da Independência e 91' daRepública. - João Figueiredo - lbrahim Abi-Ackel.
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Nos termos da referida Resolução n!? 651, o ··sanco Central reexami!lará
periodicamente os níveis fixados, à vista das tendências inflacionárias e das
condições de mercado, submetendo as novas taxas à homologação do Conselho Monetário Naciona1' 1 • Os juros das financeiras ficaram totalmente liberados.
Diante de um quadro de plena liberação de juros, assalta-nos a mencionada questão ligada à prevalência do entendimento, até mesmo jurisprudência, segundo o qual o art. l9 da Lei da Usura foi revogado pela Lei da Reforma Bancária. O fundamento de tal revogação Seria a determinação- da Lei n!?
4.959(64 no sentido de que, nas operações com instituições de crédito públicas e privadas, os juros e demais encargos bancários observarão os limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional.
Entretanto, essa conhecida Lei da Usura, ou o Decreto n'? 22, de 7 de
abril de 1933, vigorou-se satisfazendo plenamente durante mais de trinta
anos, funcionando corno verdadeira contenedora de todos os apetites ou ambições, legalmente desmedidos, dos emprestadores de dinheiro, bancos ou
não.
Penso, assim, iitspirando-me em indicação do Dr. Fabio de Souza Coutinho ao Instituto dos Advogados Brasileiros (Indicação n• 24/81, de 13 de
maio de 81 ), que é hora de reabilitarmos os rigores da Lei da Usura, permitindo que o Conselho Monetário Nacional continue com a competência especifica de regulamentar os prazos e de mais condições aplicáveis às operações financeiras bancárias, mas compulsando-o a respeitar as taxas de juros limitadas (a até o dobro das 'taxas legais previstas no Código Civil), na forma do
disposto nos arts. J'? e 2!? do sempre citado Decreto n'? 22, de 7 de abril de
1933, verbis:
Art. 1Q É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular

(Às ComisSôes de Serviço Público Civil, de Edur:acão e Cultura e
de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 19-Secretário.

em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa
legal (Código Civil, art. 1.062).
Art. 29 É vedado, a pretexto de comissão, receber taxas maiores do que as permitidas por esta lei."
_Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. -

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 227, DE 1981

•

Introduz alteração na Lei n!? 4.595, de 31 de dezembro de 1964
(Reforma Bancária), para o fim de estabelecer limites às taxas de juros cobradas nas operatões de empréstimos.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O inciso XVIJ do art. 3• da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de
1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

HXVII -

regulamentar, fixando lirriites, prazos e outras condições, obedecido quanto às taxas de juros o disposto nos arts. 19 e
2' do Decreto n' 22, de 7 de abril de 1933 (Lei qa Usura), as operações de redescontes e de empréstimos, efetuadas com quaisquer
instituições_frnaOc.êii"as_p-úblkas,_ç__pr_iy_adas de natureza bancária."
Art. 2<?
Art. 3!?

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

•

•

O entendimento hoje quase generalizado de que a legislação concernente
à Reforma Bancãria (Lei n• 4.595, de 31· 12-64) teria revogado o art. I• da Lei
da Usura (Decreto n• 22, de 7 de abril de 1933) e, pois, aóbado com a limitação legal dos juros cobráveis em contratos de empréstimos bancários,
conduziu-nos, certamente, à situação quase calamitosa em que nos encontramos, com as instituições-bancárias a imporem um custo do. dinheiro como jamais se viu neste País .
Afora as conseqUências CViderlfcmcnte inflacionárias d.csse elevadíssimo
custo dos empréstimos bancárioS; decorrente da liberação' total das taxas de
juros nas operações, dentre outras, de crédito direto ao .consumidor, bem
como da fixação de taxas variando entre 5,1 e 5,4% e_ até m;üores para os bancos de investimentos, há que ressaltar também o quadro desestimulador, dramático, em que vivem os investidores e todos os exercentes, de atividades econômicas privadas, nenhum deles com condições de sobrevtver independentemente dos empréstimos bancários.
De outra parte, a Resolução n<? 651, do Banco Central, baixad,a no mes_mo dia em que o Conselho Monetário Nacional aprovava a referida liberação
das taxas de juros para as operações de crédito direto ao q-onsumidor, isto é,
em 12 de novembro de 1980, iegulamentou a nova política de juros (cujas alterações futuras serão decididé'!.s._pelo próprio BC), com a Circular n!? 579
criando quatro grupos de bancos de investimento para a aplicação das novas
taxas de juros.

Nelson Carneiro.

LEG!SLAÇ.40 CITADA

LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Afonetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetárz'o Nacional, e dá outras provi~
dências.
Art. 39

A Política do Conselho Monetário Nacional, objetivarâ:

I - Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades-da

ecOnomia nacíonal e seu processo de desenvolvimento;
I I - Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionãrios de origem interna ou externa,
as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjuntural~;

III- Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do Pals, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda
estrangeira;
IV- Orientar a .aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer
públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do
País, condições favoráveis ao_ desenvolvimento harmônico da economia nacional;
V- Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;
VI - Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras;
VIl- Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal
e da dívida pública, interna e externa.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. l!?-Secretãrio,
São lidas as seguintes
Brasflía, 25 de agosto de 1981.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ l!? do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar·a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro-
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por a substituição dos nobres Srs. Senadores Raimundo Parente e José Lins,
pelos nobre Srs. Senadores Almir Pinto e Passo Pôrto, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti- ·
tuição n9 2~, de 1981, que ''altera dispositivos da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração- Bernardino Viana, Vice-Líder do PDS, no exercício
da Liderança.
OFICIO N' 247
Brasília, 26 de agosto de 1981.
Senhor Presidente,
Nos termos do§ (9 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex'", para os devidos fins, que esta Liderança deliberou substituir o nome do Senhor Deputado Dario Tavares, pelo do Senhor Deputado
Jairo Magalhães, na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n9 ·21/81, que "altera dispositivos da
Constituição Federal" (apresentada pelo Senhor Deputado Paulo Lustosa).
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' os meus protestos de
alta estima e distinta ·consideração. - Deputado Hugo Mardini, pela Liderança do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Serão feitas as substituições solicita"das.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:Os jornais do nosso País noticiam, com uma freqUência cada vez maior,
a disposição de concidadãos nossos de vender órgãos do seu corpo, principalmente córneas e rins. Quase que se poderia dizer, sem exagerar demais, que se
vai constituindo no Pais um mercado de órgãos. Os nossos jornais quase que
poderiam abrir, na coluna de classificados, um espaço, uma seção, para órgãos do corpo humano.
As razões alegadas são sempre as mesmas: as dificuldades financeiras
que se aguçam, que se agravam como o clima de recessão instalado no País.
É a miséria, Srs. Senadores. É a miséria dissolvendo o sentimento de dignidade do nosso povo. É a misérfa" por si, por baixo, e é a ganância por cima a
solapar, a destruir as bases morais da nossa sociedade. É a miséria por baixo e
a ganância por cima a instílar nesta sociedade o germe da revolta, o germe da
inconformidade aguda que começa- só olhos que não querem não vêemque começa a explodir, ainda poucamente, como ocorreu em Salvador dias
atrás, mas começa a explodir num simples riscar de fósforo. O clima criado, o
~clima de tensão social, o clima de descontentamento, o clima de inconformidade é tal que uma fagulha- e uma fagulha sai nunca se sabe de onde, nunca
se sabe riscada por quem - a fagulha sai e encontra a atmosfera propícia
para a explosão social. O que aconteceu em Salvador era de se esperar. Fizemos desta tribuna mesmo advertências seguidas de que se poderiam esperar
fatos como os que ocorreram em Salvador e que podemos ainda esperar ocorram em outros centros mais populosos do nosso País.
É a miséria, Sr, Presidente". É a miséria do desemprego; é a miséria da carestia; é a miséria dos salários rebaixados, rebaixados pelo desemprego, apesar da lei salarial, na medida em que o trabalhador que estã sendo despedido
estã sempre disposto a aceitar qualquer coisa por um ·salário mais baixo do
que aquele que recebia, no momento em que se coloca em xeque a sua sobrevivência; é a miséria que se vai esprãümdo pela classe trabalhadora, atingindo
a classe média; é a miséda visíVel a olho nu nos bairros mais pobres, nas favelas, nas regiões mais desassistidas, mais abandonadas, sOb todos os pontos de
vista, do nosso Território.
Este, Srs. Senadores, é o assunto sobre o qual já falei muito nesta Casa, e
não pretendo tornar mais o tempo dos nobres colegas tratando esse tema que
tem sido, para mim, o mais freqüeOte em abordagens,--rião só para apontar e
fazer advertências como para sustentar que soluções existem, desde que haja
disposição, a decisão política de se empreender a grande reforma econômica e
social do País, a grande reforma da sociedade brasileira.

O Sr. Lázaro Barboza -

V. Ex'" me permite um râpído aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer.
O Sr. Lázaro Bdiboza -Senador Roberto Saturnino, V. Ex'" fala da miséria que está campeando neste País, a cada dia, contagiando setores mais
amplos da nossa população, fazendo com que a inquietação passe a rondar a
Nação brasileira, acabando em acontecimentos como o de Salvador, e só
mesmo por milagre- e aí, creio eu, que está o chamado milagre brasileiro, o
grande milagre. se é que existe- só por milagre a Nação brasileira tem resis~
tido até hoje a esse processo de aniquilamento, atê mesmo moral, da família
brasileira, diante do quandro social terrível que aí está- o desemprego, o su-

Agosto de 1981

bemprego, de um lado, se contrapondo à ganância, à especulação, do outro
ladO. E, diante disso, nobre Senador Roberto Saturnino, veja V. Ex• a insensibilidade de homens do Governo, quando vimos, há dois, três dias atrás, o
Mini$tro dos Transportes apontar, como saída para o barateamento dos custos dos transpotes coletivos, nas grandes cidades, a bilhetagem ...

•

O SR. ROBERTO SAtURNINO- 10 verdade.

O Sr. Lázaro Barboza- ...jogando para fora, para a rua do desemprego,
milhares, dezenas de milhares, talvez mais de cem mil cobradores que, seguramente, devem atingir essa cifra, ...
O SR. ROBERTO SATURNINO- Seguramente, nobre Senador.

O Sr.- Lázaro Barboza- ... homens que ganham a vida, mantêm suas
famílias como cobradores de empresas de ônibus, ampliando ainda mais o
quridro de desemprego. Só mesmo por insensibilidade, esses homens que aí
estão, Senador Roberto Saturnino, não enxergam que estamos brincando
com coisa muito séria. Hoje, a grande verdade, a verdade verdadeira, dura de
dizer, mas que precisa ser dlta, é que estamos sobre um barril de pólvora.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Nobre Senador Lázaro Barboza,
V. Ex~ citou o exemplo do dia, porque acho que cada dia tem o seu exemplo,
no Brasil de nossos tempos. O exemplo do dia é exatamente este dos cobradores.
Tive notícia, falando di reta mente com o Presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, de que hoje amanheceram centenas de cobradores a procurar a direção do Sindicato, efetivamente perplexos e revoltados
com a perspectiva, com a possibilidade de perderem os seus empregos, porque o Governo não pode dar um pequeno subsídio ao óleo diesel porque tem
que dar o grande subsídio às exportações e, então, a fórmula de baixar os cus~
tos, para não elevar as tarifas, seria jogar ao desemprego centenas de milhares
de pessoas, eu diria a V. Ex•

O Sr. Lázaro Barboza -

•

•

t verdade.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Só no Rio de Janeiro e em São
Paulo vai a mais de cem mil desempregados- pessoas, homens, trabalhado~
res atingidos por uma medida dessa natureza.

O Sr. Lázaro Barboza- Imagine V. Ex' o que é jogar ao desemprego,
praticamente do dia para a noite- se some"nte em São Paulo e no Rio sornam a mais de toO mil - , cerca de 300 mil trabalhadores!
O SR. ROBERTO SATURNINO- Exatamente, cresce o desemprego.
O IBG E, nobre Senador, tem feito as suas contagens de desemprego, que
atingem apenas o desemprego ostensivo, não atingem o desemprer 1 acobertado, o subemprego, o desemprego crônico, digamos assim, e aponb, que jã se
situa em torno de 9 a 10% da população ativa do País, Considerando-se que a
população ativa cifra-se em mais de 40 milhões, seriam cer'"'~ ..te 4 milhões de
desempregados no País contados pelo IBGE. Ocorre, como tenho dito, que
esse desemprego, na verdade, se se computar efetivamente os que vivem de
biscates, os .que não têm nenhuma relação estável de trabalho, os que não têm
nenhuma segurança para a sua sobrevivência, esse desemprego, na verdade,
se contaria por um número muito maior. Eu não estaria exagerando se falasse
em coisa como 5 ou 6 milhões de brasileiros sem oportunidades, que estão
fora do mercado de trabalho, que estão fora de qualquer possibilidade de inserção na economia brasileira, uma economia, sem dúvida nenhuma, com todas as características de dinamismo das economias que mais crescem no mundo de hoje. A economia brasileira é intrinsecamente dinâmica.~ preciso, realmente uma vontade muito grande, uma puxada de freiOs muito forte para
produzir a recessão que aí está, a recessão que foi negada.
Quantas vezes, aqui, desfã tribuna, advertimos à Nação brasileira, aos
nobres colegas de que o Governo iria descambar para a recessão, iria provocar a recessão, porque não queria mudar o padrão de desenvolvimento, por~
que não queria mudar o· modelo econômico.

O Sr. Lázaro Barboza -

•

•

•

É verdade.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Fomos contestados, fomos chamados· de pessimistas, e agora a recessão aí está, de forma absolutamente flagrante;::, gritante, a pontO de a produção industrial do País ter caído, no segundo trimestre deste ano, em 12% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Num ano, do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre deste ano, a produção industrial caiu em 12%.
Leio, aqui, o Jornal do Brasil do dia 13 de agosto:
PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas, em 2 mil 719 indústriais do país, de-
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monstra que a produção no segundo trimestre deste ano caiu 12% e
a capacidade ociosa, que em janeiro era de 18%, aumentou para
24%. Esta é a primeira vez, desde 1967, quando a pesquisa começou
a ser feita, que a indústria apresenta crescimeri.to i,tega:tivo no período abril-junho.
A taxa de emprego apresenta, pelo segundo trimestre consecutivo. resultado negativo: 24%; no anterior foi de ll%. Devido ao au-:mento da capacidade ociosa, aos estoques excessi~os de produtos e
ao crescimento do desemprego, além da insuficiêhcia de capital de
giro, os empresários que responderam à pesquisa prevêem uma contração global dos_ negócios e não acreditam em ~udanças a curto
prazo.

Pessimismo
A 60• Sondagem Conjuntural, realizada pelo Centro de Estudos lnd.ustriais do lBREjFGV, conclui que o alto nível da inflação,
as restrições às importações, a crise de combustíveis, a exh:;têilcia de
elevados estoques no início do trimestre e a baixa demanda por produtos industrializados são as principais causas do t:;rescimento negativo.
Este comportamento contrariou as expectativas dos empreesários ·pesquisados que reclamam, sobretudo, da talta de capital de
giro. Para o terceiro trimestre (julho a setembro) *s previsões são as
menos otimistas já conStatadas pela pesquisa para esta época do·
ano. Apenas 47% das_ empresas apostam em manter a produção;
20% responderam que haverá novas quedas .
Os empresários apresenhram como razões às_ suas perspectivas
pessimiStas a contenção dos investimentos estata~s, o estreitamento
das faíxas de rentabilidade e a contração do merc~Qo interno. Estes
fatores estão limitando qualquer progresso na expansão das atividades.
Outro problema sério--para as indústrias é a fOrmação não desejada de estoques. Em impbttáhtes setores industrii:tis oS estoques aumentaram 38% das empresas; ano passado, no mesmo período, aumentaram 22%.
Apenas 13% das empresas pesquisadas estão oferecendo emprego; 37%. estão despedindo e 50% mantiveram o ;mesmo nível. Em
abríl foram despedidos 11% dos empregados do s~tor industrial; em
julho 24%. Alguns dos setores que mais despedinim foram material
plástico para construção, caminhões e ônibus, eletrodomésticos,
pneumáticos e·autópeças, todas com índices superiores a 60%.
Estes desempregos decorreram da alta form~ção de estoques e
baixa de.manda, que ocasionou uma diminuição n~ utilização do capital físico que no ínicio de julho era de apenas 76% de sua capaciadde, caracterizando assim uma ociosidade de 24~.
Fábricas de material plásticO -para construção (apenas 54% de
utilização), equipamentos para indústrias rurãis (59%), automobilística (6 t %) e auto peças (68%)"tiveram os mais altos graus de ociosidade.
Está aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por baixo, a: miséria agravada
pela recessão provocada e, por cima, a ganância de uma eÜte financeira deste
País, sempre em busca de novas oportunídades de especulação, resistindo, de
todas as formas, às mudanças sociais, ãs reformas sociais; que são absolutamente indispensãveis para aliviar, para mudai"- este quadro.. A ganância dessa
elite insensível, dessa elite insaciável, que veta, que impede que o Governoas autoridades submissas à vontade desse peqUeno grupo privilegiado - faça
as alterações do modelo económico, que não mantém o padrão de desenvolvimento e que está causando toda ~sta an_gústia nacional, to;do este quadro explosivo, sob o ponto de vista político e social.
Lembro-me de ter lido, poucos dias atrãs, matéria sObre o que se passa
na Bolsa de Valores do País, que falava dos maiores inv~stidores da Bolsa,
pessoas físicas qúe-auferem, só em dividendos, 2 milhões, 5 milhões, até 10
milhões de cruzeiros por mês, fora o que se ganha na valorização~ nos jogos
de compra e venda, que estão fora do Imposto de Renda. Pois bem, esses dividendos, auferidos nessa quantidade, estão sujeitos àquele Imposto de Renda
ridículo de 15% na fonte. Isso não entra, porque e ganho de capital, no imposw
to progressivo. Entram, sim, os ganhos do trabalho, os :salários, os honorários. Estes estão sujeitos ao maior rigor no Imposto de Renda, mas os grande ganhos de capital continuam· fora. As valorizações do patrimônio, os dividendos das aç;ões ao portador e mesmo ações nominativaS estão fora do Imposto de Renda, porque, embora projetas tenham sido apresentados, embora
eu mesmo tenha apresentado projeto neste sentido, embota o Ministro Karlos Rischbieter, que foi demitido por esta razão-, tenha elaborado um projeto
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de reforma tributária, isto nunca transitou, porque essas elites que comandam a política económica do Brasil, e que têm no Sr. Delfim Netto o seu representante magno, impedem que essas iniciativas ganhem efetivamente realidade no País.
Ainda se protesta contra a alta carga tributAria, o peso enorme da carga
tributária que existe no Brasil. Ora, Srs. Senadores, qualquer exame mais superficial, mais perfunctório, mostraria imediatamente, que, primeiro, a carga
tributária no Brasil não é lá essas coisas de muito elevada, está situada em
torno de 20% do Produto Bruto, quando em todos os países desenvolvidos da
AmériCã do Norte e da Europa se situa acima de 30% do produto, e nas chamadas democracias sociais chega perto dos 50%, e, em alguns casos, ultrapassa os 50%.
Não queremos chegar a ser Suécia nem Inglaterra neste Brasil tão pobre,
mas queremos que, pelo menOs, não se atribua este conceito falso. não_ se dê
espaço a este conceito falso, segundo o qual a·nossa carga tributária seria eXcessivamente alta, seria insuportável. Não. Ela é insuportável sobre os ganhos
de trabalho, sobre a classe média, poique isso é outra coisa.
Por exemplo, o exame da receita tributária federal revela o seguinte dado
estarrecedor: 85% da reCeita federal arrecadada advém do trabalho, do fator
trabalho, e apenas 15%~ dO fator capital. Então, aí é que estâ o erro. Quem é
que está pagando os impostos neste País? É a classe média em primeiro .Jugar,
a classe pobre em segundo lugar, e, em termos relativos, quem menos paga é
exatamente o topo da pirâmide de renda, onde se concentram os grandes. ganhos de capital neste País.

O Sr. Agenor Maria -.V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não.
O Sr. Agenor Maria- Nobre Senador Roberto Saturnino, tenho a im~
pressão de que o imposto que incide sobre a produção é inconstitucional, o
imposto conhecido como ICM. A modificação da _filosofia tributária, em
1967, transformou o Imposto de Vendas e Consignações, conhecido como
imposto em cascata, que era de 4,5%, em ICM, em 18%, incidindo sobre o
produto bruto nas mãos do homem do campo. Considero o ICM inconstitucional, porque, na realidade, ele grava, ele incide sobre um produto que, muitas vezes, dá prejuízo. Não entendo o produtor rural sofrendo uma taxação
de 18% sobre o produto, quando a produção foi mínima, foi deficitária, quando há uma frustração de safra. Então, o produtor sofre esse Imposto porque
trabalhou, porque produziu. Esse Imposto não tem razão de ser. Segundo, é o
imposto sobre salário. O imposto' sobre o salãrio e o imposto sobre a pro~
dução, na minha concepção, são impostos completamente errados. Ê paradoxal pagar impOsto com a produção deficitâria. O que V. Ex• me diz dessa situação?
O SR. ROBERTO SATURNJNO- Nobre Senador Agenor Maria,
digo a V. Ex• o seguinte: o ICM é um imposto efetivamente mais regressivo e
mais injusto- é óbvio- e, Por sua vez, é aquele que maior volume de receitas traz para o Governo. Por que ele é o mais injusto? Porque tem uma incidência absolutamente uniforme. O mais pobre, o mais miserável dos brasileiros, quando compra o arroz, o feijão, está pagando o mesmo imposto que o
mais iico dos brasileiros paga quando conipra o mesmo arroz. Quer dizer,
não há a menor diferenciação. Quanto- ao IPI, imposto indireto, ainda se
pode dizer que há certa diferenciação, ria medida em que as taxas diferem
conforme a essencialidade ou a superfluidade dos produtos taxados. Mas o
ICM, não. O ICM é uniforme. Então, devia ser o imposto mais baixo do País.
Na verdade, é o imposto que mais contribui para a Receita Tributária brasileira. V. Ex• tem toda razão. Na verdade, o que ocorre neste País é que esta
pequena casta de privilegiados se recusa a pagar aquilo que deve e pode pagar. Neste ponto entro, uma vez mais, na questão da Previdência. Jã abordei
este_assunto. Estamos vivendo, estes dias, o problema da Previdência, e,não
posso deixar passar este ensejo, este gancho, como se diz jorn8.Iisticamente,
para dizer que é óbvio que esta criSe tem que ser resolvida com uma contribuição do Estado, retirando dessas camadas privilegiadas. ~ preciso restabelecer a participação do Estado, que era de um terço na concepção original.
Era 8% do empregador, 8% do empregado e 8% do Estado. Isto caiu, muito
pouca gente sãbe que caiu. O Estado, que deveria contribuir com 33% para a
receita da Previdência, e tirar daqueles que podem e devem pagar, através de
uma tributação que constitUísse esse fundo social, o Estado perdeu essa obrigação de contribuir, passou a contribuir com cerca de lO% para o custeio da
Previdência Social, em 1970. Atualmente está contribuindo com cerca de 5%.
Talvez menos de 4% da despesa da Previdência Social é coberto pelo Estado,
agora, nestes anos que estamos correndo.
É claro, a crise da Previdência Social é, em primeirO lugar, a moralização
da administração. Vamos acabar com os privilégios; vamos acabar com o empreguismo e o clientelismo que se criou; vamos acabar com a indústria rentá-
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vel das casas de saúde, convênios e tudo mais; vamos racionalizar, vamos
combater a sonegação, a fraude e tudo mais, porque isto vai dar um grande
alívio.
Por 'outro lado, vamos aproveitar a crise para ampliar os benefícios, nunca para reduzi-los. Estâ na hora de se criar o seguro-desemprego neste País.
Mais do que nunca estâ na hora de se criar o seguro-desemprego.
Então, além de racionalizar as despesas, vamos precisar de alguma receita adicional, e esta tem que advir dos cofres públicos, através de uma tributação de natureza social.
Vou ler, Sr. Presidente, pequeno trecho de matéria do Jornal do Brasilespero não impaciente demais os nobres colegas. Impressionou-me esta matériã do Jornal do Brasil do dia I 6 de agosto: "Fila nos Postos Começa à No ite". É uma descrição do que se passou numa fila do Posto do INPS em Duque de Caxias, um dos mais pobres Municípios da pedferia do Rio de Janeiro, um dos quadros mais miseráveis que se pode conhecer neste País. Havia
392 pessoas na fila do Posto de atendimento do INPS na Avenida Presidente
Kennedy, em Caxias, às cinco horas da manhã de terça-feira.
NOITE INTEIRA
A fila começou a se formar na noite da véspera, por volta das
10 h. José EugêniO Moreira Xavier foi o primeiro a chegar e contou
que chegou gente a noite inteira e às 2 hjâ estava cheio: ~'Todo mundo dormindo na fila, senão não pega número." As 5 h a fila dobrava
a Av. Presidente Kennedy, entrava pela Rua Bento Gonçalves e terminava alguns metros adiante na Rua Almirante Barbosa.
Choveu de madrugada e fez frio (a mínima chegou a 13 graus,
no Rio). Havia poças dágua na rua e muita gente tossia. D. Maria
de Lourdes Pereira Cavalcante reclamava que o filho Daniel, de
uma ano e meio, estava "'atacadinho", tossindo muito. Com o menino no colo desde as 4h 30m da fila, ela explicou que precisava leválo ao médico, não tinha outro jeito. Daniel estava com pneumonia.
O movimento se repete, diariamente, nos postos de atendimento ffiédico
do INAMPS. Na fila, surge alguém para explicar:"E sempre assim. Agora
nós vamos pegar um número para depois esperar o médico, às 7h 30m ou 8h.
Isso quando tem médico."
Ora, Srs. Senadores, isto é uma vergOnha, isto é uma indecência, isto ê o
que ocorre nos municípios mais pobres, nas zonas mais carentes do País.
Então, o momento é de se eliminar essas chagas, é de acabar com essas fila.s, é de se contratar os médicos, é de pagar melhor aos médicos, é de eliminar
todo o desperdício, toda a burocratização, é de melhorar as aposentadorias.
Quaritas aposentadorias são inferiores ao Salário mínimo neste País? O momento é de aproveitar a crise para ampliar os benefícios da previdência, os benefícios em termos de pensões e os benefícios em termos de atendimento médico, e o benefício essencial, neste momento, é o seguro-desemprego.
Dizer-se que isto é impossível, não é verdade. É possível, é uma decisão
polítiCa fazer essa grande reforma, que é um dos pilares, é um dos vetores
principais da grande reforma social de que este País está precisando.
O Sr. Agenor Maria- Senador Roberto Saturnino, V. Ex• me permite
mais uma vez:? (Assentimento do orador). As minhas intervenções têm o sentido de aprender com V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNJNO- Muito obrigado. V. Ex• não tem
nada que aprender, porque é um dos homens mais dedicados a este problema.
O Sr. Agenor Maria- Sou um homem curioso deste problema. Acredito
que do discurso de V. Ex• o Governo vai ser obrigado, até por uma questão
de ética, a tomar conhecimento e procurar respondê-lo. A minha pergunta
sobre a Previdência Social tem muita iinportância, pois tenho a impressão de
que os baixos salários transformaram este País num verdadeiro hospital. Hoje, por conta desses baixos salários, não temos a medicina preventiva. Temos
a medicina curativa. E por que é que só temos medicina curativa'?- Porque
quem ganha, pelo menos no Nordeste, Cr$ 6.146,00 por mês, não tem como
se alimentar. Então, a péssima alimentação desse homem que trabalha oito
horas numa fábrica e passa 3 ou 4 horas aguardando transporte, essa alimentação, o torna, carente de alimento. E se ele anda carente de alimento, os filhos também andam. Minha pergunta a V. Ex• é a seguinte: será que o Governo tem condições, sem deixar de dar um salário condigno, que represente, assim, uma medicina preventiVa, tem condíções de dar à Previdência Social
meios de manter esse grande hospital que são milhões de operários que estão
jogados aí à s~rjeta, no abandono, no sofrimento e na dor? Muito obrigado a

v.

Ex•

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador Agenor Maria, eu
que agradeço a intervenção de V. Ex', que é um dos mais assíduos senadores
a tratar do tema, aqui, desta tribuna. Afirmo a V. Ex•, com a convicção de
quem t: mbém se dedica a este assunto com muita preocupação, que esses

Agosto de 1981

problemas têm solução. É uma questão política, ~uma questão de tomar as
decisões, de implementar as reformas, enfim, a legislação capaz de redistribuir essa riqueza e abrir um novo horizonte, uma nova perspectiva para q
crescimento deste País.
Este nosso Brasil, esta imensa Nação a que pertencemos e da qual nos
orgulhamos, é a grande fronteira da democracia neste Mundo. O que é preciso é abrir essa fronteira, é quebrar essas represas que estão impedindo que,
efetivamente, instalemos neste País um regime que dê um mínimo de felicidade, de sentimento de realização aos seus cidadãos,
Isto é possível, porque o nível de riqueza que atingimos, porque o nível
de produtividade que a nossa economia já atingiu, o possibilita, e possibilita
desde que sejam feitas reformas, entre as quais esta que alinhei, a reforma tributária. Todos estão de acordo com a reforma tributária, a reforma tribu~ãria
a um nível pessoal, a reforma- tributária ao nível das empresas, a reforma tributái'iã ao. nível das três esferas de poder: União, Estados e Municípios. Todos a querem, mas não se faz. Que mistério, que segredo está por trás disto senão a influência dos grandes grupos econômicos, a ganância das elites privilegiadas que impedem o Governo, e a submissão do Governo à vontade e aos
interesses desses grupos favorecidos?!
O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO - Com a maior satisfação.
O Sr. Murilo Badaró- Em primeiro lugar, Senador Roberto Saturnino,
para dizer, como o fez o Senador Agenor Maria, que, quando V. Ex• vai à tribuna, todos nós aprendemos com suas lúcidas análises e observações.
O SR. ROBERTO SATURNINO- 10 bondade de V. Ex•
O Sr. Murilo Badaró --Digo com toda sinceridade e com toda lealdade.
E, por causa disto mesmo, tempos atrás, V. Ex• fez um discurso mais ou menos nesta linha, propondo a taxação do ganho de capital. Como não podia
deixar de ser, pela seriedade de que se revestem as suas intervenções e pela sua
grande autoridade de técnico no assunto, tive o cuidado de ouvir algumas
pessoas que-cuidam desta matéria, que, afinal, pensam nestes temas, e ouvi
uma indagação que me deixou perplexo, e a coloco para V. Ex• No momento
em que V. Ex• perfilha esta tese, a que agrega outras, por exemplo a do aumento da tributação, sobretudo considerando que o grande desenho da economia brasileira está configurado pelas pequenas e médias empresas que vivem, a todo instante, reclamando excesso de tributação~ e mais, quando V.
Ex• prega o alto grau de llberdade que, de certa forma, sintetiza as aspirações
do País, pergunto: como compatibilizar isto com o regime de livre empresa?
Alto grau de intervenção econômica significa redução de grau de liberdade,
sobretudo individual e empresarial. Qual a definição que se dá para o regime
que se quer implantar? Se, realmente, caminharmos para um regime crescentemente socializante, V. Ex' terá toda a razão. Mas, se resolvermos continuar
com um regime de capitalismo, ou capitalismo democrático ou capitalismo
social, certamente a solução proposta de taxar os ganhos de capital e aumentar o volume de tributação e, por via de consequência, até o próprio grau de
intervenção do Estado na vida econômica de um-país, parece-me que é uma
cpntradição. Se V. Ex• realmente propõe um modelo diferente neste sentido,
·
então V. Ex'~- está absolutamente coerente.
0 SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador Muriio Badaró, na
verdade não estou propOndo nada de original. Estou propondo algo que existe nas democracias mais adiantadas do mundo- na Inglaterra, na Suécia, na
Alemanha, na França. O que existe é uma estrutura de tributação ...
O SR.PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)Nobre Senador Roberto Saturnino, informo que o tempo de V. Ex' está esgotado.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Já encerrarei, Sr. Presidente.
Continuando, o que existe é uma estruturà de tributação, como a que es~
tamos querendo- nada mais. Então, não há nenhuma incompatibilidade entre o regime democrático, porque isto não significa a intervenção maior do
Estado. Significa receitas do Estado obtidas de formas diferentes, com uma
distribuição de origem diferente . .V ou mais adiante. Se V. Ex' invoca a dificuldade das empresas, na reforma tributária que está de acordo com a nossa
concepção, vejo, também, uma diferenciação, assim como na pessoa física.
Quando me refiro a ganhos de capital, estou-me referindo à pessoa fiSica. As~
sim como há a diferenciação da pessoa física, os ricos devem pagar uma alíquota mais alta do que os pobres, nas empresas, também. Por que não instituir alíquotas diferentes para as grandes empresas, seja em função do lucro,
d~ faturamento ou do patrimônio? Tudo isto vamos discutir. Diferenciar as
empresas, estabelecer, por exemplo, três alíquotas: uma alíquota mais baixa
para as pequenas empresas; uma alíquota média, para as médias empresas; e
uma alíquota maior para as grandes empresas. Tudo isto é possível, tudo isto
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é discutível. O que não é poSsível é continuar arrecadando a maior parte do
bolo da receita tributãria deste País das classes médias e poJ>res, enquanto as
classes ricas, que devem e podem pagar~ e são as que pagam em todos os paí~
ses democráticos, verdadeiramente democráticos do Mundp, as classes ricas
continuam isentas ou pagando os 15% na fonte, uma alíqUota cfetivamente
muito baixa, para não dizer ridícula.
'
Então, não há nenhuma incompatibilidade, não se está Pregando, aqui, a
intervenção do Estado, a ampliação da esfera de estatização. Não. EStá-se
empregando uma reformulação do sistema tributário, de modo a torná-lo
mais justo. Pode-se até manter a mesma receita, aliviando' os impostos, por
exemplo, o ICM, como quer o Senador Agenor Maria, a meu ver com muita
razão, e carregando sobre os ganhos de capital.
.
É isto que estamos esperándo, é para isto que o PMDB e as Oposições,
neste País, esperam atingir ó poder, a fim de realizar estas :reformas que são
indispensáveis, que são um passo essencial para se fazer, realmente, deste País
uma democracia. Sem isto. nobre Senador, efetivamente, será muito difícil.
O Sr. Murilo Badaró- Nobre Senador Roberto Satu~nino, uma observação muito ligeira. (Assentimento do orador.)
t que tenho ouvido severos ataques de homens da Oposição, homens representativos, tanto quanto V. Ex•, criticando acerbamente. esta crescente ingerência do Estado na economia, Em segundo lugar, o volume cada vez
maior da tributação sobre as pequenas e médias empresas. Para não ma"is tomar o tempo de V. Ex•, asseguro ao eminente colega que vou tomar o discurso de V. Ex11, para oferecer-lhe uma resposta oportuna.
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado a V. Ex• .
Vou encerrar, Sr. Presidente. Apenas, direi duas palavras sobre a gravidade, a delicadeza e a especificidade do momento que estamos vivendo.
Estes problemas são gravíssimos, são problemas explosivos, esta a verdade e a verdadeira expressão que se deve usar.
Quando o Presidente da_República, em discurso no Rio Grande do Sul,
pede três anos mais de paciência e -de sofrimento para o povo, efetivamente é
o caso de se repetir o Cardeal-Primaz Dom Avelar Brandão, que diz que .. o
sacrifício do povo também tem limite". Quer dizer, espe(ar mais três anos
não é possível, não se pode mais aceitar este pedido de mais três anos de espera. Daqui a três anos poderemos ter, e muito provavelmente teremos, uma
Nação de dezenas de milhões de desesperados, sem nenhuma perspectiva,
sem nenhuma possibilidade de sobrevivência.
Neste mesmo discurso lembro que Sua Excelência condenou os fracos,
os que não têm expectativas nem a rilíninia dose de otimisino. to momento
de dizer a Sua Excelência que fraco é o GovernO, qu-e hão é capaz de enfrentar
esses problemas, de vencer a ganância, os privilégios que estão encastelados e
ditando a sua política econômica...
'
O Sr. Lázaro Barbo_za- Muito bem!
O SR. ROBERTO 'SATURNINO - Fraco é o Gove:rno que não é capaz de substituir o seu Ministro da Economia, o homem mais desacreditado,
hoje, deste País ...
O Sr. Lázaro Barboza - Muito bem!
O SR. ROBERTO SATURNINO- Fraco é o Governo que não encontra os caminhos, a solução para estes problemas que estão aí, cujas soluções
são mostradas, abundantemente, nesta e em todas as tribunas, em todos os
fóruns econômic_o_s_ do País, problemas que dependem de certas reformas,
problemas que exigem que o Governo, pelo menos, não sejá fraco. Que o Governo, pelo menos, tenha base de sustentação política, tenha legitimidade, tenha credibilidade para tomar essa medida, porque as medidas têm oportunidade. Quando se perde essa oportunidade, algo de fatal pode ocorrer.
Estou vendo que a delicadeza do momento, a tensão que estâ instaurada
neste País, está-nos levando a uma situação de extrema gra~idade que requer
·
solução rãpida, não de três anos, soluções urgentes.
Que se convoque a Nação, que se adotem medidas qUe produzam realmente o sentimento de unidade nacional em torno de algo que todos acteditam. Trabalhadores, empresãrios, classe média, políticos, tOdos. E é ista que
está faltando.
Governo fraco é aquele que não sabe encontrar este C!:l.minho que existe,
que não sabe tomar as posições e que não tem condições de; tomar as medidas
necessãrias para superar esta gravíssima fase que atravessamos. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro, na qualidade de Líder .
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder. PronunCia o seguínte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. S~nadores:
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E com emoção que volto a esta tribuna, continuando uma carreira parlamentar iníciada em 1947.
Volto e quero que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento às
Mesas do Senado, a anterior, presidida pelo nobre Senador Luiz Viana, c a
'atual, que tem a dirigi-la o eminente Senador Jarbas Passarinho, e a todos os
outros colegas que se preocuparam com a minha saúde, e de quem recebi
aqui, e no estrangeiro, a·s mais consoladoras manifestações de solidariedade.
O Sr. Murilo Badaró- A emoção do Plenãrio e dos seus colegas não é
menor do que a de V. Ex•, ao vê-lo perfeitamente saudãvel nesta tribuna que
V. Ex• tem honrado por tanto tempo.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, hã alguns anos, um Presidente da França, numa hora infeliz, disse que o Brasil não era um país sério. Acredito que, se ele vivesse o
atual momento político, concluiria que o Brasil é um país engraçado, porque,
quando se convoca a insp-iração-nacional para resolver os problemas políticos
do momento, as soluções são as mais inesperadas.
Realmente, Sr. Presidente, em 1965, havia vârios partidos políticos e h&via até candidato à Presidência da República. O Ato Institucional n9 2 cancelou a vida partidária e extinguiu os partidos. E daí até 1980, houve um clamor
que se foi generalizando, e empolgou toda a Nação, pelo restabelecimento da
vida partidária enfeudada então em dois blocos: ou se era governo, na ARENA, ou se era oposição, no MDB. Era preciso que se criassem outros caminhos, outras nuancas para a vida política nacional.
Justo quando isso começa a se tornar realidade, surge inesperadamente,
na palavra de um dos mais eminentes homens públicos do País, de largos ser~
viços _à vida democrática, a idéia de se apagar tudo, como se estivéssemos nós
naquele antigo jogo da glória que_jogávãmos em menino; quando chega a certo número, cai o dado em deterniinado número, e se volta para o começo.
Ora, o meu dileto amigo e inseparável companheiro Agapito Durão me
advertiu sobre as conseqüências que poderiam advir desse fato. O mais grave,
Sr. Presidente, seria o do ~etardar o pleito eleitoral. Por qualquer motivo, os
nossos partidos não se constituiriam e o pleito teria uma razão para não se
realizar.
Mas resta indagar a quem interessa apagar tudo que se fez para começar
tudo de novo. Certamente não interessa a nenhum dos partidos existentes. Ficamos nós com uma dúvida: será isto apenas o resultado das desinteligências
mineif3s?
Jã aí, Sr. Presidente, recordo o meu velho e querido amigo, meu: primeiro
chefe, o homem que me iniciou na vida política, Josê: Joaquim Seabra, que,
tendo morrido em 1942, portanto há mais de 40 anos, me deu este conselho:
'"Meu filho, você entra em briga de todo mundo; só não entra em briga de mineiro, porque, quando você entra na briga dos mineiros, eles fazem as pazes c
você é que fica mal". De modo que cumpro religiosamente o conselho do meu
velho amigo José Joaquim Seabra, meu velho chefe, cuja memória sempre reverencio, pelos exemplos que deixou durante a sua longa e marcadamente
difícil, angustiada, mas gloriosa vida pública.
Sr. Presidente, não é só isto. Ainda hã mais: hâ pau que passa a pau,
como se diz no Norte; não sei se o dizem no Sul. Na Bahia se costuma dizer
isto. Sempre hã pau que passa a pau. E ainda pior do que isto: a imaginação
brasileira chegou ao excesso do distritão.
Ora, Sr. Presidente, isto é uma invenção tipicamente nacional. Nunca em
nenhum País se inventou o distritão.
O Sr. Roberto Saturnino - Deve ser invenção de Macunaima.
O SR. NELSON CARNEIRO - fi.. V. Ex• estâ dando o nome certo.
Esta é uma invenção que deve ser patenteada, porque, realmente, em nenhum lugar do Mundo se pensou em criar uma corrida de fundo para eleger
deputados e senadores .
O Sr. Ldztiro Barboza- Senador Nelson Carneiro, quem sabe até patenteando esta fórmula, que é efetivamente tupiniquim, vão balancear um pouco
os nossos déficits da conta de royaltíes?
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente c Srs. Senadores, vejam
V. Ex•s o que poderia aconteCer: o primeiro prejudicado seria o Governo,
porque o Governo mantém dificilmente a sua bancada através dos liames
partidários, da fidelidade, dos compromissos assumidos entre parlamentares
e o Executivo, deste e de todos os Governos anteriores e futuros.
Como é difícil hoje ao Governo fazer aprovar um projeto seu, serâ difícil
aprovar qualquer iniciativa, quando cada Senador, cada Deputado Federal
for o próprio partido. Então, ele não terâ que se entender com um líder. Terá
que se entender com 241 líderes na Câmara dos Deputados c 34llderes no Senado Federal, porque cada um é um partido; cada um venceu por si próprio c
não dependeu do partido.
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É uma corrida de fundo, porque em São Paulo, numa eleição para deputado federal, a lei permite que cada partido indique 110 candidatos. Se forem
6os partidos- porque 5 já estão aí anunciados e o PDRjâ tem fóruns e possibilidades, só para deputado federal serão 660 pessoas percorrendo o Estado,
pedindo votos para ~i contra 659. E_ se forem deputados estaduais?
No Rio de Janeiro- não tenho os dados_d_e São Paulo- no Rio de Janeiro, em que são. cento e quarenta partidos, seriam oitocentos e quarenta.
Vejam V. Ex~s como seria dificil o eleitor escolher o candidato a deputado federal e a deputado estadual, nessa competição! Seria mais difícil do que ganhar na Loto, porque na Loto são cem números. Só_ de deputados federais,
cm São Paulo, seriam seiscentos e sessenta. Mais difícil do que ganhar na Loteria Esportiva, onde são apenas treze números, cujOs jogos devam ser premiados.
Vejam V. Ex•s as dificuldades que se criariam com o "distritão". Em
todo o Mundo o que há é o prestígio do partido. Em alguns países do Mundo
não se vota nem em candidato; se vota em partido. O partido divulga a sua
lista de candidato. Dig3mos-: em pririleiro lugar, o Senador Murilo Badaró;
em segundo lugar, o Senador Gabriel Hermes; e~ terceiro lugar, o Senador
Moacyr Dalla. E o partido? Vou -cÕrrigÍr: em Pi"irrieiro lugar, o Senador
Helvídio Nunes, que é um velho amigo do meu· amigo Agapito Durão. Queria
chamar atenção para este aspecto: se o partido só elege um na legenda, o pri~
meiro eleito seria o Sr. Helvídio Nunes. Se elege dois, então seria o segundo
chamado também.
No Brasil, não. Vamos criar exatamente o contrário. Vamos jogar uma
turma correndo para ver quem chega primeiro, numa competição em que pre~
valecerá o quê? O dtnheiro, com poucos recursos, pouco lícitos, que maculam
as eleições aquf e em qUase todos os países subdesenvolvidos do Mundo.

O Sr. Agenor Maria -

V. Ex• me permite, nobre Senador?

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.
O Sr. Agenor Maria- Senador Nelson Carneiro, congratulo-me com V.
Ex• Deus, na Sua bem-aventurança, trouxe V. Ex• de volta ao nosso convívio,
e trazendo, cm sua companhia, a inveJáVel e extraordinária figura de Agapito
'Durão, tão necessária nestes dias tumultuados. Acredito que Agapito Durão,
hoje, neste Plenário, terá realmente um encontro muito feliz, porque nunca
foi tãcf nece-sSatia na vfda:- política naciOnal a figura de Agapito Durão.
Portanto, aceite V. Ex• os meus parabêns e fiqUe certo de que a sua presença entre nós deixa a todos nós maravilhados, satisfeitos e encantados com
a saúde que Deus, na Sua bem-aventurança, soube propiciar-lhe.

O SR. NELSON CARNEIRO -Agradeço ao nobre Senador Agenor
Maria suas referências, em meu nome e em nome de meu dileto companheiro
de lutas Agapito Durão.

O Sr. Affonso Camargo -

V. Ex• me permite?

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Aff~~~-~ Camargo- V. Ex• volt~ à tribuna, para nossa alegria, saudável e com a sua aguçada sabedoria, porque V. Ex• aborda dois assuntos
que, no fundo, levarão ao mesmo fim - a extinção dos partidos políticos.
Por uma questão de consciência polítiCa-·pesSóal, gostaria de dizer-lhe que
esta idéia levantada pelo Deputado Magalhães Pinto- extinção dos partidos
- é realm~nte mais um enigma que os mineiros colocam no charadismo nacional. Realmente o Deputado Magalhães Pinto, que todos respeitamos, estã
falando em nome pessoal. Procurei, inclusive, vasculhar, entre as lideranças
do O(l~U Pa,rtido, se há alguma outra voz, no Partido Popular, favorável à sua
i~·~~· e âi~da não encontrei nenhuma. V. Ex• aborda muito bem o problema
-dd d,iStr.itão. Tenho dito, em tom de brincadeira, que se fosse para a desgraça
da 'eitt~~· democrática brasileira implantar o distritão, cada candidato deveria sair.·cêim uma rilâquina de calcular num bolso, e, no outro, com um talão de cheQues. Certamente os partidos iriam desaparecer e a democracia com

eles, porq~e não há democracia forte sem partidos fortes.
. O SR. NELSON CARNEfRCf= t:·claro~-Agradeço a V. Ex• o seu aparte, que traduz um pensamento generalizado. Em todo mundo, os autores sustentam que a democracia só se fortalece quando há partidos fortes. Sem partidos fortes não há regime democrático; seja partido do Governo, seja da Oposição, contanto que sejam partidos fortes que traduzam uma opinião pública.
Sr. Presidente, não é só iSto. Pensei que fosse só isto. Mas a imaginação
nacional vai muito além da Trapabana, como poderia dizer o velho Camões.
Vejo que um homem experimentado como o Ministro Abi-Ackel, a cuja
inteligência rendo aqui as minhas homenagens, vem admitindo a possibilidade de se realizarem no Brasil as eleições em dois momentos, em dias diferentes.
Penso, Sr. Presidente, que é necessário ressuscitar o nosso saudoso companheiro Etelvina Lins, porque só ele teria recursos, na sua imaginação, para
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atender às despesas c às dificuldades de um pleito eleitoral, quanto mais de
dois pleitos eleitorais. Imaginem V. Ex•s, o homem do interior, ou o homem
da Capital, que já vai, rnüitãs vezes, obrigado pela lei, às urnas, ser compelido
a voltar oito dias depois, ou dois ou três dias depois, para votar novamente.
Então, como queremos trasladar para aqui o que ocorre na França, onde
há uma politização muito grande, onde esse sistema jã está incorporado à
vida política do EStado?
Não compreendo, Sr. Presidente. Se não me engano, foi o Presidente
Geisel quem falou que era preciso que os homens públicos tivessem imaginação. Acho que a nossa imaginação está "indo para o brejo", porque todas
as coisas que imaginam são coisas decepcionantes, não hã nada que some,
nada que colabore para aquilo que todos desejamos, que é o restabelecimento
da ordem dcmocrãtica.
Sr. Presidente, eu dispunha de apenas 20 minutos. Porém, tenho um
compromisso com o meu querido amigo o Senador Lourival Baptista, que me
honrou com a sua amâvel visita nos Estados Unidos, de não retardar este discurso, e não quero fazê-lo, quero cumprir o compromisso, e, por isso, Sr. Presidente, vou terminar.
O _Sr. Helvídio Nunes - P~rmite V. Ex• um aparte?

.

•

O SR. NELSON CARNEIRO- Antes, não posso deixar de atender ao
meu amigo e ilustre colega Senador Helvídio Nunes, inclusive pelas suas ligações íntiinas com o meu velho e querido e sofrido amigo Agapito Durão.
O Sr. Helvfdio Nunes- Eminente Senador Nelson Carneiro, como todo~
os que compõem esta Casa, acompanhei a ausência de V. Exf., acompanhei do
meu jeito, ao meu modo. Dig"O a V. Ex• que, se eu pudesse traduzir todo o
meu sentimento, o faria dizendo que sofri ao meu modo, ao meu jeito o meu
sofiiffierito-.- Mas o que desejo, nesta rápida intervenção, é fazer uma rapidíssi~
ma saudação, não ao Senador Nelson Carneiro, mas exatamente ao seu alterego Agapito Durão. Agapito, na tarde de hoje, brindou a todos com esta
aula de sabedoria política. Por isso, muito alegre e satisfeito, saúdo, com toda
a -sinceridade, o retorno, a volta de Agapito Durão 3.o Senado Federal.

•

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito agradeço a V. Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes.
Deixo aqui consignado, mais uma vez, o meu reconhecimento pelas
atenções dispensadas a este velho companheiro, sofrido companheiro, de longos anos de vida pública, que é um senador que não recebe jeton, não lhe pagam ajuda-de-custo, e não tem direito a secretário particular. Sr. Presidente,
termino dizendo que, para felicidade nossa, podemos confiar, não podemos
deixar morrer a esperança. No dia em que no coração de cada um de nós desaparecer a esperança, então nada mais hâ que cultivar na vida pública brasileira.
Sr. Presidente, confio que o Senhor Presidente da República, tendo ao
seu lado esse cultor de Vieira, apreciador, ledor, crítico do grande orador, que
é o Ministro Leitão de Abreu, o Presidente João Figueiredo porâ empecilhos,
· impedirã que a imaginação solta chegue a tornar-se realidade. Jâ imaginamos
muito, vamos parar de imaginar. Já planejamos muitos vamos Construir.
Concluo, Sr. Presidente, confiante, porque, como todos, acredito que
Deus é brasileiro. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

..

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Srs. Senadores, em virtude do
grande número de oradores inscritos, a Presidência prorroga a Hora do Expediente por 15 minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O assunto que hoje me leva à tribuna se relaciona, especificamente, com
o desempenho da Legião Brasileira de Assistência (LBA), e suas perspectivas,
tendo em vista o fato de que essa benemérita instituição deverá completar 39
anos de fecundas e humanitãrias atividades, no próximo dia 28 de agosto de

•

1981.
Antecipando~se à comemorações que, em todo o Brasil, deverão assinalar o reconhecimento e a gratidão do povo brasileiro pelas realizações da
LBA, - sobretudo os beneficies e serviços que vem proporcionapdo às ca·
madas desassistidas e marginalizadas das populações carentes, ~·deliberou a
ilustre Presidenta da entjdade, Léa Leal, divulgar o Relatório Geral das suas
atividades, enfatizando os resultados obtidos no decorrer de 1980.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma prestação de contas excepcionalmente
bem elaborada, apoiada em dados objetivos e estatísticas convincentes, que
comprovam a competência administrativa e indiscutível capacidade empreendedora da Presidenta Léa Leal.
, Devo acentuar que, para os êxitos obtidos pela LBA, muito contribuiu o
irrestrito apoio do Ministro Jair Soares, conforme foi acentuado, categorica~
mente, no Relatório apr~entado.

•
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Apesar das crises que o Ministro da Previdência e Assi$tência Social vem
corajosamente enfrentando - não por sua culpa, evidentemente, mas como
decorrência de um processo de remotas origens - convê'm esclarecer que,
embora aLBA se integre na estrTI~iira desse Ministério, o Ministro Jair Soares jamais permitiu que os impactos daquelas dificuldades atingissem essa
área de vital importância, no corrtexto da política de assistência social, considerada pelo Presidente João Baptista Figueiredo como prioritária, em face da
essencialidade dos programas que a integram.
O documento que a LBA vem divulgando estampa, aliás, à guisa de introdução, as seguintes declarações do Chefe da Nação: ·
"Tenho sustentado ... que não haverá desen~olvimento econômico digno de nossa Pátria se não estiver fundadQ najustiç~. E que
não haverá Brasil realmente próspero enquanto conviverem, lado a
lado, a riqueza e a miséria. O desperdício e a escasSez. A abundância
e a fome."
Criada em 1942, como parte do PrOgrama Emergenci.hl de Mobilização
do Trabalho Civil, em apoio ao esforço de guerra, aLBA 'faz parte de nossa
História e de nossas melhores tradições. Foi ela a primeir~ instituição de assistência social de âmbito oacional.
.
Naqueles duros anos da II Guerra Mundial, o apoio ~s famílias de nossos pracinhas integrava a finalidade básica da Instituição que consistia em:
"Congregar brasileiros de boa vontade para promover, por todas as formas, serviços· de assistência social, prestados diretamente
ou em colaboração com o poder público e as entidades privadas."
Assim, desde sua origem, a LBA assumia, perante a Nação, o compromisso histórico de somar e catalisar esforços comuriitãrios ~voluntários para
atendimento aos brasileiros mais desfavorecidos.
.
Vinculado-se, em 1974, ao Ministério da Previdência e Assistência Social
-praticamente não mudaram os objetivos precípuos da LBA, que são atualmente:
"'Prestar assitência sOcial à pop-ulação brasileira carente, através de programas de desenvolvimento social e prOmover, mediante
o estudo do problema e o planejamento daS sõiuçOes, a implantação
e a execução da Política Nacional de Assistência 1Socia1, bem como
orientar, coordenar e supervis-ionar outras entidades executoras dessa política."
Prestar ·_tss.istência socEiTCYajudar o homem brasileiro ~a crescer; é fazê-lo
emergir de suas carências para eil.COnrrar os caminhos da ascensão social e
económica
.
Esta ê a missão ampla e essencial da LBA e sua atuação incide sobre a
população brasileira carente, universo aflitivo de 40 milhqes de pessoas que,
como o próprio Relatório especifiCa, são "brasileiros em sltuação de subemprego ou desemprego, de poder aquisitivo insuficiente e corh reduzido grau de
instrumentalização para superar, por seus próprios meios,' a situação de desfavorecimento em que se encontram. A esse universo soma:m-se ainda os contribuintes da previdência social que, em função da baixa r.enda familiar e do
número de dependentes, têm dificuldades até mesmo de :Sobrevivência.
Para atender e suprir esse enorme contingente de desvalidos, desfavorecidos e desprotegidos, a LBA desenvolve uma pletora de ptogramas que, sem
qualquer exagero, podemos dizer cobre toda a linha da e;xistência humana,
pois começa com as atividades d_e proteção à maternidade e à infância e culmina com a assistência do idoso.
Sua prióridade, porém, se é que deve haver prioridades quando se atendem pessoas totalmente desafortunadas, à beira da miséria absoluta (mas, às
vezes, limitações orçamentárias "impõem uma seleção não desejâvel) a prioridade da LBA, repíto, é a assistência à mãe e à criança brasileira carente.
Os programas desenvolvidos e os resultados obtidos, e'm 1980, pela LBA,
caracterizam-na como a maior Agência de Assistência Soci~.l e Ação Comunitãria do Governo Brasileiro.
Com o reduzido orçamento de 8 bilhões e meio de cnÍzeiros- e eu digo
pequeno porque o orçamento da LBA não chega a atingir ~equer 1,5 % do total de recursos do SINPAS.
.
A LBA recebe um e meio por cento do orçamento global do Ministério
da Assistência e Previdência Social, ficando o lNPS, o INAMPS e o lAPAS
com cerca de 98 %. Aquelas duas palavrinhas, portanto, ,Assístência Social,
aquelas duas últimas letras da sigla MPAS, e que represen~am aLBA e a FUNABEM, são contempladas com apenas 2% (dois por cei:lto) do volume de
recursos do SINPAS e, não obstante, têm a seu cuidado, relevante e imprescindível missão social junto a 40 milhões de brasileiros Carentes.
Com esSeS recursos, todavia, a LBA realizou, em 1980, mais de 11 milhões de atendimentos sociais, atuando em todo o Brasil, diretamente em
mais de mil postos próprios, ou indiretamente, através de convênios com quase 5 mil entidades públicas e priv-adas de assistência.
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Entre seus programas, cito, em primeiro lugar, o de creches-casulo.
Aproximadamente, 300 mil pré-escolares carentes, foram colocados pela
LBA em creches, onde recebem alimentação, cuidados médicos e odontológicos, atenção pedagógica e recreação. E, embora o Relatório da entidade não
enfatiza, eu chamo a atenção para o benefício indireto dessas creches, liberando as milhares de mães dessas crianças, para o mercado de trabalho e conseqüente complementação e elevação da renda familiar. As creches são, hoje,
junto com a alimentação da primeira infância, talvez a mais importante reivindicação social de nosso povo, principalmente da mulher brasileira, e nós
não podemos deixar de registrar, apoiar e louvar o pioneírismo e·· a insubstituível___competência técnica da LBA nesse setor.
A alimentação e nutrição de nossas crianças, da futura geração brasileira, constituem igualmente, prioridades sociais b_ãsicas, e, nesse mister, é dever
ressaltar o pioneirismo da LBA. Em 1980, foram beneficiadas 550 mil mães e
crianças pelos Programas de Complementação Alimentar e Distribuição de
Leite em Pó.
Foram fornecidos, nos postos da entidade, 9 milhões de quilos de produtos industrializados, co:rn base de soja e 5 milhões de quilos de leite em pó, a
gestante, nu trizes e crianças até 3 anos. Oom esses programas, aLBA vem, de
há muito, agindo preventivamente sobre o desenvolvimento da criança brasileira, pois hoje ninguém m~is desconhece que a desnutrição na primeira infância, e outros terríveis males, como o baixo nível intelectual que vai gerar,
posteriormente, os altos índices de evasão e repetência na escola primãria.
No atendimento de tratamento e reabilitação dos excepcionais e dos deficientes físicos, a LBA atendeu cerca de 120 mil pessoas, em 1980.
Esse é dos mais ciros e sensíveis programas da instituição; que, entretanto, malgrado a escassez de recursos, sequer pode descurar em sua execução,
pois da ajuda fmanceira e técnica da LBA depende a sobrevivência decentenas de beneméritas entidades brasileiras, como as APAEs, Sociedade PestaIozzi e tantas outras que tão abnegadamente se dedicam ao deficiente mental
ou físico.
Com relação ao desempenho da LBA em 1980, quanto ao atendimento
ao idoso carente, mais de 100 mil velhos abandonados e desprotegidos foram
socorridos; o Programa de Educação para o Trabalho qualificou mais de 800
mil alunos em cursos voltados para todos os setores da economia; o Programa de Registro Civll - Legislação do Homem Brasileiro- origirial e oportuna atividade que aLBA se dispôs a executar, fornecendo documentação bãsica a brasileiros atê então oficialmente inexistente, pois não possuíam nenhuma prova de identidade. Só em 1980, a LBA arrancou do anonimato e deu os
direitos de cidadania a quase 2 milhões e meio de brasileiros.
Não se poderia esquecer, nesse inventário das rea1izações da LBA, aquela que foi, talvez, a mais feliz e construtiva iniciativa da Presidenta Léa Leal.
Refiro-me ao Programa Nacional do Voluntário, ao chamado PRONAV /LBA.
Na sua incansãvel busca de recursos que lhe permitissem complementar
suas limitadas disponibilidades orçamentárias e levar avante o trabalho hercúleo de proteção social aos brasilerios carentes, a LBA implantou, em todo o
País, a ação voluntária. Com_ o apoio das grandes lideranças nacionais e regionais- simbolizada pela presença da Senhora Dulce Figueiredo, Presidenta de Honra do Programa- com este engajamento da mulher brasileira, desde as esposas dos governadores até a mais desconhecida, e não por isso menos
engajada e laboriosa representante comunitãria, a LBA revitalizou a semente
do voluntariado em nossa terra.
E os resultados aí estão, divulgados pelo Relatório da Entidade. A adesão maciça, o-extraordinãrio sentimento de solidariedade de nosso povo, deu
novos impulsos à programação da Instituição, que pôde, assim, estender sua
rede de serviços à inúmeras comunidades brasileiras, ampliando, com a força
d<)_ trãbalho voluntário, em 1 milhão e 700 mil o número de atendimentos sociaiS da LBA. Vejo no documento, que, em 1980, jâ eram mais de 40 mil os
voluntários atuantes nos programas e campanhas da entidade, o que significa
a existência, em todo o Brasil, de 7 trabalhadores sociais gratuitos para cada
técn"ico" remunerado da LBA.
Nada mais preciSo acrescentar e reafirmo a minha satisfação por ter examinado, como era do meu dever, em diversas oportunidades, a atuação da
LBA.
Ao tecer estas considerações, à margem do Relatório da LBA, felicito
sua incansãvel e dinâmica Presidenta, Presidenta Léa Leal, ao mesmo tempo
em que me congratulo com essa magnífica Instituição, pelos inestimáveis benefícios decorrentes de suas atividades.
Formulo sinceros votos no sentido de que a LBA e sua Presidenta Léa
Leal, possam obter, neste ano, todos os recursos de que necessitam, a fim de
qúe possam realizar, em 1981, um trabalho ainda maior e mais promissor do
que aquele executado em 1980.
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E concluo, Sr. Presidente, reproduzindo a sua maior aspiração, manifes.
tada nas páginas iniciais do Relatório de 1980:
uEstou certa, porém, que, um dia, a CBA, que é a casa do
pobre, do desvalido, do marginalizado social, estará realizando um
atendimento de forma integral e abrangente, não deixando sem resposta quem quer que venha até ela em busca de compreensão e ajuda. E posso lhes assegurar que, com a sensibilidade social e a firme
determinação que caracterizam o Presidente João Figueiredo e que,
felizmente, estão se refletindo, de modo promissor, na participação
cada vez maior das comunidades e dos grupos mais favorâveis, este
dia fica cada vez mais próximo."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (GilvanRocha)- Sobre a mesa, projeto de lei
que será lido pelo Sr. }9-Secretário.

t

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 228, OE 1981
Autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas editoras de todo o País, em regime de
proporcionalidade, de obras em caracteres Braile; e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso
excl(lc;ivo de cegos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica -o Ministério da Educação e Cultura autorizado a disciplinar a reprodução obrigatória de publicações pelo sistema Braile, pelas editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, permitida a reprodução,
sem finalidade lucrativa, de obras científicas ou literárias jâ divulgadas, para
uso exclusivo de cegos.
Art. .29 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A,rt. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O professor Antônio Chaves, em seu artigo "Os excepcionais, principalmente os ceies e o Direíto do Autor" - importante fonte de consulta na elaboração do presente projeto - publicado no número 68, da Revista de Informação Legislativa tece, entre outras, as seguintes considerações:

"1. Os excepcionais
O princípio da igualdade de todos perante a lei, com tanta solenidade proclamado pelas Constituições e pelos Códigos, é menos
verdadeiro com. relação a um grande contingente da população: os
deficientes, colocados em condições de intolerável inferioridade.
2. Não existe justiça no tratamento igual a desiguais
Entre os temperamentos que é indispensável opor ao rigor da
lei, alguns somente agora começam a chamar a atenção do legislador, mas que se impõem como uma necessidade inexorável: os que
dizem respeito aos excepcionais, principalmente os fisicamente diminuídos, como os vitimados por visão nula ou deficientes e os surdos.
Pretendemos aqui abordar um setor específico: o dos cegos e
deficientes visuais, a favor de quem é indispensável encontrar, em
matéria 9-e direito de autor, algum paliativo que os favoreça.
f: certo que mais do que qualquer outro, o direito de autor está
sujeito a uma série de restrições. Além daquelas que resultam de sua
própria natureza, como a limitação, no tempo, existem outras, de
natureza pública, como as decorrentes da censura, que não só procura preservar o conceito muito variável de moral, principalmente
no tocante a espetáculos e diversões públicas, de jornais, periódicos,
empresas de radiodifusão e agências noticiosas, como proíbe a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e
social ou de preconceitos de raça ou classe.
Existem ainda as de ordem didática e científica, que têm dado
margens a grandeS abusos, na redaçã.o de apostilas e na utilização de
cópias por meio de xerox e similares, que tanto prejuízo ocasiona a
autores e editores. e a cOntrovertida matéria das licenças legais, dos
programas de computadores (ordinateurs), dos paises em desenvolvimento, do direito de citação, etc.
Finalmente, as decorrentes de exigências comerciais, como execução de fonogramas ou transmissões de peças pelo râdio ou pela
televisão em estabelecimentos comerciais, para demonstração à
clientela, e judiciárias, na utilização de obras intelectuais quando indispensáveis à prova administrativa ou judiciária.
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Mas à medida que a sociedade vai evoluindo e se aperfeiçoando, surge, inexoravelmente, a necessidade de outras adaptações e
temperamentos, que, por mais intransigentes defensores que sejamos do direito de autor, não podem deixar de ser consideradas com
compreensão.
Trata-se de Problema de importância fundamental, que não
deve ser abordado, apenas, do -ponto de vista humanitário, de vez
que não há pessoa de formação moral adequada que possa recusar
sua contribuição para o bem-estar psíquico e cultural desses desafortunados, a quem é negada uma das maiores alegrias da vida: a
contemplação dos seus familiares, dos semelhantes e da natureza.
Também, sob o ponto de vista da economia humana, procurando
integrar um contingente populacional apreciãvel, que pode resultar
mesmo altamente qualificado, desde que receba uma assistência
adequada para que não permaneça isOlado, integrando-se, ao con~
trário, nas forças vivas da Nação, tão carente de todo concurso de
seus filhos.
A consideração de que é calculada a incidência da cegueira nos
países desenvolvidos em cerca de 500 pessoas sobre 100.000 habitantes, e, nos países em desenvolvimento, 1.000 por 100.000, que,
anualmente, 250.000 crianças nos países em desenvolvimento
tornam-se cegas devido à desnutrição, dâ bem idéia da importância
do problema."

•

•

Mais adiante, diz o seguinte:
"A legislação japonesa encontrou solução para o problema:
não só considera legítima toda reprodução em Braile de um traba~
lho já tornado público, como, ainda, autoriza as livrarias Braile gravarem, com destino a cegos, trabalhos já tornados públicos.
O art. 103 das bases da legislação social da União Soviética e
das República Associadas, reconhecidas pela legislação da URSS,
de 8 de dezembro de 1961 (Vêdomosti Verklóvnovo Sovéta SSSRNoticiário do Supremo Tribunal da URSS, 1961, no 50, p. 525;
1973, no 9. p. 138), dispõe:
"Art. 103. Da utilização de uma obra sem anuência do autor
e sem pagamento dos direitos autorais.
Admite-se sem a anuência do autor e sem o pagamento dos direitos autorais, impreterivelmente, com a indicação do nome do autor, cuja obra foi citada, assim como a obra utilizada:
8) edição de obras publicadas em pontos em alto relevo (Brai1e) para cegos."
Com o presente projeto, pretendemos estabelecer medida que assegure
maior assistência e proteção aos cegos, criando condições para que o Ministério da Educação possa intervir eficientemente na disciplina de meios que
permitam maior acesso desses deficientes aos assuntos do conhecimen'to
científico, líterário. artístico. etc.
Assim, impõe-se um melhor controle das edições de obras pelo. sistema
Braile, assegurada ainda a reprodução, sem carãter lucrativo, de obfas jã di~
vulgadas, que sirvam ao uso exclusivo dos cegos.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - Gastão Müller.

•
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 286, DE 1981
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, da Conferência proferida na data de hoje pelo Professor Afonso Arinos de Mello e Franco na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado sobre a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte
através de resolução parlamentar.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981.- Leite Chaves.

·-

REQUERIMENTO No 287, OE 1981
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso do Professor Celso Furtado, à ocasião de
seu ingresso nos quadros do PMDB, em data de hoje.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Os requerimentos que vêm de
ser lidos serão publicados e submetidos ao exame da Comissão Diretora, nos
termos regimentais.

1t

--------------------------------------------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta mihutos, destinada
à apreciação dos Projetas de Lei da Càmara n• 72, de 1979 e 88, de 1980 e
Projeto de Resolução n' 87, de 198\.
.

Eunice Michiles- Aloysio Chaves -.Gabriel Hermes- Alexandre
Costa- José Sarney- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha-· Passos PôrtoJutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Amaral Peixoto- Tancredo Neves
-Franco Montoro- Benedito Canelas- Vicent~ Vuolo----: Saldanha Derzi
- Leit~ Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estâ finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
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Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia coQlo conclusão de
seu Parecer n9 279, de 19"81), que autótiza:a Prefeitura Municipal de
Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzi=ntos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada i.nterna, tendo
PARECERES, sob n•s_2BO e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votaÇão, sem revisão
do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
~
Na sessão de ontem, tínhamos apreciado o Projeto de Resolução n9 38,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, São Pa&lo, a contrair o
empréstimo de 282 milhões, 483 mil e 630 cruzeiros.
Sr. Presidente, na sessão de ontem, o Senado aprovo~, apenas um, de
Mato Grósso de 845 mil e 980; dois de Minas Gerais- um :de Santa Rita de
Caldas, de 42 milhões e 342 mil cruzeiros, outro de Virgem d~ Lapa, de 21 milhões e 171 mil cruzeiros; um do Paraná, Jardim Alegre, de 5 milhões e 400
mil cruzeiros; lrês de São Paulo, Fernandópolis, 25 milhõe~ e 93 mil cruzeiros, Laranjal Paulista, 9 milhões e 108 mil cruzeiros, d~sprezando-se as
frações e Pindamonhangaba, 164 milhões e 593 mil.
'
Na sessão de ontem, o Senado , na sua l_iberalidade, apl-ovou sete projetas num total de 268 milhões, 555 mil, 609 cruzeiros e 04 centavos. Sr. Presidente, agora entramos no oitavo .que é de Rio Claro, São Paulo. Numa hora
em que se fala em economia, contenção dos gastos, em redQção da base monetâria do País, fala-se em tudo, o Senado, na sua liberalid~de, não esgota a
sua capacidade de aprovar.
No projeto que autoriza empréstimo ao Município de E.io Claro, no Estado de São Paulo, diz o Banco Central, no seu parecer:
"3. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no artigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, ~o Senado Federal, não se aPlicam os limites fixados no artigo 2i>l:da Resolução n9
62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja vista que os r~
cursos a serem repassados provêm de Banco N~cional da Habitação."
Estão ultrapassados os limites fixados pelas duas resoh,tções do Senado.
"4. De acordo com os registres do Departamento de Operações com títulos e Valores Mobiliârios, a situaç~o geral da dívida
consolidada interna do Município apresenta-se cQnforme o quadro
a seguir:
I
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovarri permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso (ESY- Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Vai-se passar à verificação solicitada, através do processo eletrônico de votação.
Para tanto, peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares.
(Pausa.)

Os Srs. Senadores já podem votar.
Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurem a- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto-Arno Damiani- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Humberto Lucena
-=- Jarbas Passarinho- José Caixeta- Jtitaby Magalhães- Lourival Baptista·- Martins Filho -Moacyr Dalla -·Saldanha Derzi- Tarso Dutra .
Affonso Camargo- Dirceu Cardoso- Evelásio Vieirã- Luiz Viana.

29.915

282.483,6
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134.301.3

210.()0"0
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?12.398,6
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6. Comparando-se as colunas "A" e "'B" do quadro anterior,
verifica-se que jâ se encontram extrapolados os tetas fixados pelos
itens I, II e III do citado artigo 2• da Resolução n' 62/75, sem
considerar-se, portanto, o endividamento extralimite e a operação
sob exame."
Portanto, Sr. Presidente, jâ estão ultrapassados os limites de endividamento, conforme analisa o Banco Central. Além de ultrapassar os limites, hã
mais essa operação de um empréstimo de 282 milhões de cruzCiros para um
município que tem um orçamento um pouco maior do que isto.
Emprestar esse dinheiro a um município que jâ ultrapassou toda a sua
capacidade de endividamento. além disto, o empréstimo é quase o montante
da sua capacidade de arrecadação- um pouquinho de diferença apenas, Sr.
Presidente- é condenar os sucessores desse prefeito a uma situação de insolvência. ·o município não vai pOder pagar o empréstimo; jã deve demais; jâ
deve uma capacidade extra-limite da resolução do Senado. E ainda vamos autorizar um emprés(iino que é quase igual o valor de toda a receita desse município ...
Sr. Presidente, tem que haver bom-senso nisso. Que se empreste, então, a
upt município que, folgadamente, tenha condições de pagar.
Neste caso, vamos emprestar a um município que não tem condições de
resgatar o empréstimo. Ou os prefeitos futuros, os que vierem a suceder o
atual, terão esse ônus pesado na sua administração ou, então, o Governo federal terá que pagar ou o banco que vai operar o empréstimo, que é a Caixa
Económica do Estado de São Paulo, esta tem dinheiro de sobra.
Assim, Sr. Presidente, é o meu pedido às ilustres Bancadas do Governo e
até à do PMDB, que ~tão apoiando estes empréstimos ao trânsito de qual~
quer· maneira que pelo menos verifiquem isto; a capacidade de emprestar é
grande; pelo menos, verifiqüem isto: está ultrapassada a capacidade do muM
nicípio, estã de dívida atê a garganta, até o pescoço, e nós vamos dar uma
dívida agora que é quase o volume da receita deste município, portanto, é
tornar-se este município inviável nos próximos anos.
Portanto, Sr. Presidente, sou contra o empréstimo ao Município de Rio
Claro. (Muito bem!)

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:
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5. Levando-se em conta. entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de
pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:'

•
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282.483,6

$1.2.398,6

282.483,6

626.784,9

__ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Votaram "SIM" 16 Srs. Senadores e ..NÁO" 4 Srs. Senadores. Houve uma abstç:nção.
Não há quorom para deliberação, em plenário.
· "
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Nos termos do art. 327, item VI, do Regimento Interno, a Presidência irâ
suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as campainhas, a fim de
aguardar a .chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, infelizmente vamos ter que en~
trar na vida interna do Senado Federal. Solicito a V. Ex• o fornecimento da
folha de votação e que me informe quantos Senadores constam na entrada do
Senado.
O Sr. Presidente (Gilvan Rocha)- A informação que temos, Sr. Sena~
dor, é de que se acham na Casa 52 Srs. Senadores.
O Sr. Dirceu Cardoso -

o
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21 votaram. E só isso.

SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Estâ suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 2 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas
e 12 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ reaberta a sessão.
Continua em votação o Projeto de Resolução n9 38, de 1981.
Quand_o da primeira votação não houve quorum, tendo sido pedida a verificação nominal pelo ilustre Senador Dirceu Cardoso. Dentro do Regímen~
to, a sessão foi suspensa, acionamOs as- cam-painhas.
Passamos, agora, à segunda votação.
Solicito o voto dos Srs. Lideres.
O Sr. Líder do PDS como vota?
O Sr. Nilo Coelho - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Solicito o voto do Sr.
Líder do PMDB.
O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Sr. Líder do
PP?
O Sr. Evelásio Vieira- Quanto a este empréstimo, voto contra, deixan~
do no entanto, a questão aberta.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os Srs. Líderes jâ vota·
ram. Podem votar os demais Srs. Senadores.
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Aderbal Jurema - Alberto Silva - Almir Pinto Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Arno D~mial)i- Bernardino VianaHelvfdio Nunes- Humberto Lucena- João Calmon- João Lucio -José
Caixeta- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista- Martins
Filho Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Nilo Coelho - Passos Pôrto Saldanha Derzi - TarsO Dutra.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso - Evelâsio Vieira.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Gil van Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram favoravelmente
ao projeto 23 Srs. Senadores ; contra 2. Houve uma abstenção.
.
Não houve número. A votação da matéria fica adiada para a próxima
sessão ordinâria.
Em razão disso, deixam de ser submetidas à consideração do Plenário as
matérias constantes dos itens n9s 2 a 17, uma vez que estão em fase devo~
tação.
São os seguintes os itens ct4a votação é "adiada.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<>s l3 e 14, de 1981 das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 5, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecen~
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 16 e 17 de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.

•

4
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresen~
tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n<>s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munldpios. favorável.
5
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), queautOi-iza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 198I, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

6
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a con~
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros) tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição- e· Justiça, pela constitucionalidade e j_uridicidade.
7
Votação em turno único~ do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de -Ecônomia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover~
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 609, de 1981 da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

•

..

8
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apreSentado pela Comissão Qe Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
CrS 50.000.000,00 (cinqüerita milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

9
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de-~conomia çomo conclusão de seu Parecer nv 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ {AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhoes de cruzeiros) o montante de sua dívida con·
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável

..

•

lO
Votação, em turno único .do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apre~ •
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 628,
d~ 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630 de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc, com
voto vencido do Senador ijugo Ramos; e
- de Municfpios, favorâvel.

•
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Votação, em turno único do Requerimento n9 40, de ~981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do S~nado Federal do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingressO: do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
12

4J..

Votação, em turno úníco, do Requerimento n9
_de 1981, do Senador
Lourival _Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do. Senado Fede:ai,_
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronâutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversârio da -~evolu~ão de março de
1964.
13

•

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371,.C,_ do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1~80, d~ Senador Franco
Montara, que estabelece a participaÇão de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social ÜNPS, lAPAS e
INAMPS).
14
Votação, em primeif(i turno (apreciação preliminar da:juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento ln_terno), do Proje:to 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
Senhores Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
·

15

•

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar ~a constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen to Interno), do Pr9jeto 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 Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida{ie.
16
Votação, em primeiro turno (apre-ciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pr?jeto de Lei do Senado n'i' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isetJta do imposto de
renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n• 64,de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~e.
17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 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 inconstituc10nalidadÇ e iniuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se, então, ao exame
do item n9 18:

..

Discussão. em lurno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 617, de 1981), do Projeto
de Decreto Legislativo n• 28, de 1980 (n• 62/.80, n~ Câmara d.os Deputados), que aprova o texto do acordo sobre Cpoperação Econômica e Industrial. concluído entre o Governo da República Federa..
tiva do Brasil e o Governo do Reino dos Países B~ixos, em Brasflia a
23 de julho de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redã.Ção final ê dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

•
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Redação final do Projeto de Decreto Legisla!lvo n• 28, de 1980
(n' 62/SO, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
, Presidente do SeDado Federal. p_roinciso I, da Constituição, e eu,
rnulgo o seguinte

, DE 1981

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos ParSes Baixos, em Brasl7ia, a 21 áe julho. de
/980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' Ê aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e
Industrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 19:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 1,
de 1981 (n' 865/79, na Casa de origem), que assegura matrícula nas
escolas de qualquer nível, aos servidores que especifica, tendo
PARECER, sob n• 286, de 1981, da Comissão
-de Educação e Cultura, favorável, com emenda que apresenta de número 1-CEC.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretârio.

E lida

a seguinte

EMENDA N• 2
(De plenãrio)
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 1, de 1981
Ao art. 1•
Imediatamente após a palavra "transferidos" acrescente-se o seguinte:
"no interesse do serviço"
Justificação

Com esta emenda objetivamos situar o projeto em seus legítimos limites
de conveniência, uma vez que a garantia que pretende estabelecer, de matrícula independente de vaga nos casos de transferência de funcionârio ou servidor, só deve beneficiar aquele atingido pela remoção compulsória, ou seja, o
transferido por interesse do serviço.
Assim, a transferência voluntária não deve receber tratamento igual ao
dispensado à hipótese em que, coercitivamente, o servidor é compelido a mudar de domicílio, atendendo à remoção de oficio.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e
as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria irâ à Comissão de Constituição e Justiça para exame do projeto e da emenda e à Comissão de Educação e Cultura
para exame da emenda de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 20,

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 33,
de 1981 (n' 3.310{77, na Casa de origem), que dispõe sobre as comemorações dos feriados, e dã outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 604 e 605, de 1981, das
Comissões:
- de Educação e Cultura; e
- de Legislação Social.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidas as seguintes
EMENDA N• 1
(De plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1981
Ao art. 29
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação."
Justificação

A presente emenda visa a dar redação mais consentânea com a técnica le-gislativa ao preceituado no art. 2" do projeto, além de situar a matéria em
consonância com as normas jurídicas referentes à competência do poder regulamentar .
De fato, o art. 29 do projeto, em vez de falar em uprescnte dispositivo",
deveria referir-se ao "presente diploma legal", jâ que pretendia a disciplina de
todo o texto legal e não apenas do preceituado no art. 2t. Alem do mais, do
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ponto de vista jurídico, a competência regulamentar cabe ao Poder Executivo, e não a um setor da sua administração.
A emenda, portanto, corrige as deficiências apontadas, redigindo corretamente a clãusula de regulamentação legal.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - Nilo Coelho.
EMENDA N• 2
Ao art. 39
Desdobre-se nos seguintes:
..Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio."
Justificação
Trata-se de redigir corretamente, consoante a boa técnica legislativa, os
dispositivOs referentes às clãusulas de eficãcia da lei.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. -Nilo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e
as Emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria irã à Comissão de Constituição e Justiça para exame do projeto e das emendas e à Comissões de Legislação Social
e de Educação e Cultura para o exame das emendas apresentadas em plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 21:
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 205, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 1.356, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarente e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça -pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, fàvo·r-ável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 260, de 1981, de
autoria do Senador Franco Montoro de adiamento da discussão
para a Sessão de 26 do corrente).
A Presidência declara prejudicado o Requerimento n• 260/81, lido em
sessão anterior, por haver perdido o oportunidade.
Em discussão o projeto. (PaUsa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada, ficando
a votação adiada por falta de quorum.

e

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Item 22:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 21, ~de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Coqueiral (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões,
setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
Em discussão o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir o projeto. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, no intuito de desobstruir a pauta por hoje, queria
apresentar um requerimento de adi"amento da discussão de todos os projetes
de empréstimo da pauta por 24 horas. E: no sentido de liberar a pauta, porque
queremos discutir o projeto. Se formos discutir seis projetas agora, sem possibilidade de votar, Sr. Pres1dente, teremos que amanhã novamente sustentar

isw.

·

Sei ·que- nãõ- hã númef.o- para votar, sustava-se então a discussão, e nós
entraríamos logo na apreciação de matéria livre, aqui em plenãrio.
É a questão que submeto a V. Ex': não hã quorum para votar a matéria,
então, ficaria suspensa e entraria, amanhã, na Ordem ao Dia. Porque, do
contrário, Sr. Presidente, nós vamos discutir hoje- encerra-se a discussão,
mas temos que discutir amanhã, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Fica a V. Ex• o critério melhor:
para cada projeto V. Ex' tem que apresentar um requerimento. V. Ex• jã sabe,
de antemão, que não há número para votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sei. Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Então ficaria suspensa a votação do requerimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. Então, a Mesa pode passarme às mãos, o formulário dos requerimentos para todos os 5 projetes restantes.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôtto)- Mas o item 22jâ estâ em discussão.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, o meu pedido é com referência a este e aos outros. Ninguém discutiu, ninguém pediu a palavra para
discutir este item. Eu que pedi a palavra para discutir este e os outros.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vamos aguardar o requerimento de V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Sobre a mesa, requerimento
cuja: leitura será feíta pelO Sr. }9-Secretãrio.
P lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 288, DE 1981
Nos termos do art. 310, letra c, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Resolução n9 7, de 1981, a f1rn de ser feita
na sessão de amanhã.
Sala das Sessões, 26 de agosto d~ 1981.- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Impossibilitado o Senado de
apreciar o requerimento que acaba de ser lido, por falta de quorum, fica
sobrestada a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seuoParecer n9 24, de 198-l), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Franca (SP) a elevar em Cr~ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões,
duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES; sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- Munici'pios, favorável.

•

•

•

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
Ê lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 289, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Ri.solução n9 8, de 1981, a fim ser feita na
sessão de 3 de setembro próximo.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981.- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não havendo número para votação do requerimento que vem de ser lido, fica adiada a Ciscussão da matéria.
-O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 24:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Botim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidãde e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
B lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 290, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno,. requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n9 40, de 198r,·a ·fim de ser feita
na sessão de 3 de setembro próximo.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Em virtude da falta de quorum
para votação do requerimento lido, fica sobrestada a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) - Item 25:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 64-, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de

.,

•
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seu Parecer nq 409, de 1981), que autoiiza a Prefei(ura Municipal de
Itatiba (SP), a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito CruzeiroS e setenta
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucio~alidade ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Rambs; e
- de MunicípioS, favorâvel.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura s~râ feita pelo Sr. 19-Secretário.

.t lido

o seguinte
REQUERIMENTO N• 291, DE 1981

•

•

..

Nos termos do art. 3 to, alínea c, do Regimento Interáo, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução nl? 64, de 1981~ a fim de ser feita
na sessão de 3 de setembro próx1mõ.
Sala das sessões, 26 de agosto de 1981.- Dirceu Cqrdoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Por falta de q~orum fica adiada
a votação do requerimento que acaba de ser lido, ficando, !em conseqüência,
sobrestada a discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. Volta-se à lista de oradores inscrito~ para a sessão ordinária, de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela, por cessão do
nobre Senador Itamar Franco.
'
O SR. TEOTÓNIO VILELA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabo de receber uma comu_nicação telefônica de SalVador, promovida
pelo Movimento contra a Carestia daquela cidade, em que Ifte dá conta de fatos deploráveis.: recrudesceu, hoje, a atitude popular contra: os ônibus, depois
de uma audiência da Comissão contra a Carestia, realizada ~com o prefeito da
Capital. Em copseqüência desse deslocamento do movime*to, vârias prisões
foram efetuadas, e segundo informação que obtive, já che~am ao montante
de quarenta.
Na segunda-feira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, comuniquei ao Senado o que estava ocorrendo em Salvador. segundo informaÇões que obtive do
Movimento contra a Carestia e das informações obtidas pelo meu Partido,
solicitei, àquela hora, em nome da Liderança, providência
Governo Federal e um apelo ao Governo Estadual, para que se comportasse sem o intuito
de agravar a situação porque, segundo o que se verificava, a violência promovida pela repressão fazia com que os populares reagissem imediatamente.
Cairíarnos,-en.tão, numa cadeia permanente de ação e rea'ção.
Hoje, a informação do meu Partido e do Movimento.contra a Carestia
diz que o governador do Estado continua ameaçando, pela televisão e pelos
jornais, a população. As prisões aumentaram de 100 para 140; presos políticos como Haroldo Lima e Jairo Fonseca continuam incom9-nicáveis, um pertencente à Executiva regional do PMDB e o outro à ExC:,cutiva municipal.
Qualquer entendimento, inclusive o promo:vido pela OAB. não tem encontrado ressonância por parte das autoridades.
E aqui me encontro, Sr. Presidente, como Vice-Presidehte do PMDB para, mais uma vez, protestar contrà-à viOlência e o obscurantismo. Na hora,
talvez mais contra o obscurantismo, porque se hã violência: de ambas as partes, clarear a situação, abrir um diálogo para que se possa entrar num entendimento é sobretudo competência da autoridade competente, uma vez que,
não someilte o Movimento contra a Carestia, como outras l;:ntidades, inclusive, o PMDB têm procurado as autoridades para uma ação em comum.
Hoje mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouvimos Urna peça admirável do Prof. Afonso Arinos, em que S. Ex' faz uma análiSe profunda da situação brasileira nestes últimos 17 anos. E o que afirma do princípio ao fim é
a vacância do Direito, a vacânciã do Poder Político· e a vacância das prerrogativas constitucionais e, conseqüentemente, a vacância das prerrogativas do cidadão_. A conferência durou umJ. hora e o texto ia solicit~r que ficasse nos
Anais do Senado, mas fui informado que o Senador Leite thaves já encaminhou à Mesa requerimento neste sentido.
A conferência do Prof. Afonso Aririos é uma peça para meditação.
Muito mais do que nós da Oposição compete ao PDS; ~os integrantes da
redoma do Poder e às Forças Armadas, muito mais a eles do que a nós c_ompete uma avaliação em cima da Conferência do Professor .Afonso Arinos de
Mello Franco. Nada se encontra desalinhado nas suas argumentações. Discordamos apenas da sua proposição, porque faz parte do Programa do
PMDB a convocação de uma Assembléia Constituinte soberana. Muito embora o ethi'nente mestre assegurasse em sua Conferência que isso nunca ocor-
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reu no País, essa é uma matéria polémica. E não seria aqui o caso de se estabelecer uma polémica se-m dados em mãos, porque não me preveni para
contra-argumentar; estou apenas fazendo um registro.
A proposição do nobre Professor que é uma resolução legislativa, merece
de nossa parte estudos que iremos fazer mas que, de antemão, já sabemos da
impossibilidade de sua execução, por uma visão muito simples da situação de
poder d~?minante. E, podemos argumentar com o caso da Bahia entre tantos
outros ocorridos em vários setores do Território nacional.
Uma proposição como a do Professor Afonso Arinos só poderia ter acatamento se tivéssemos entendimento com a situação de poder dominante; se
tivéssemos diálogo com o Poder Executivo e· este de algum modo deixasse
transparecer o seu desejo de que o Congresso Nacional assumise a posição de
propôr uma solução política para o impasse nacional.
O que nós verificamos é q"ue a sítuação do poder dominante não nos diz
que está carente de qualquer estrutura de direito; muito ao contrário. Se nós
tivermos que passar um-ã vista pelos Anais do Senado vamos verificar que discursos de líderes asseguram que nós jã estamos numa situação jurídiCa plena,
não há nada para normalizar e tudo já está normalizado; o que é necessário
apenas é prosseguir. E outra coisa não dizem - os militares- se não isto,
através dos pronuncianierilos- reiteradoS nestes últimos quinze dias, de vários
comandantes militares. POr Ultimo, avalizado pelo Ministro do Exército, o
Ministro Walter Pires assegurando que a ação das Forças Armadas não se
restringia às su_as ações tradicionais, mas queria que penetrasse no setor político, no setor econômico, no setor psicossociai e no seu próprio, o setor militar. Então, vêm à tona os quatro elementos bâsicos do chamado Poder Nacional criado pela doutrina de Segurança Nacional. No pronunciamento dos
militares, nestes últimos dias, não significou outra coisa senão a_ expressão
legítima de uma ideologia política calcada na doutrina de Segurança Nacional.
Aproveito simplesmente esta oportunidade, para dizer que muito embora o respeitável Professor Afonso Arinos tenha dito que as Forças Armadas
durante este período, não tiveram como norma ou como orientação nenhuma
doutrina e nenhum direito, eu tenho a petulância de discordar, afirmando que
direito não; mas doutrina, sim! A doutrina de Segurança Nacional é o germe,
é a base de toda distorção da estrutura jurídica que se arrebentou em nosso
País. E o que se quer hoje não é uma solução para legitimar a democracia,
mas para legitimar a atual situação de poder. Não se quer abrir um caminho
para a legitimaÇão de uma proposta de futuro, mas para se legitimar o que está ocorrendo hoje, o que está se passando hoje: a legitimação de um status
quo!

Por isso, Sr. Presidente, no momento el!l que surge uma re,volta popular,
como a que está ocorrendo em Salvador, nós, da Oposição, ficamos sem saber para quem apelar, porque foi o próprio Professor Afonso Arinos, em outra conferência na Escola Superior de Guerra e já publicada, quem afirmou
que "há uma diferença muito grande entre a ausência de desordem e a ordem." A ausência de desordem não é nada democrático. É o exercício da
força sobre qualquer tipo de acontecimento desastroso que venha a exigir a
ação policial. Então, um contigente policial pode encontrar, dentro de uma
roda, digamos, que estivesse cometendo qualquer desordem, atentando conw
tra a ordem pública e, no pau e no cacete, como costuma dizer o governador
da Bahia dissolver aquele grupo. Ali estã o restabelecimento da ordem, qual
não foi promovido pela ordem como uma instituição, mas foi promovido
pela ausência de desordem realizada pela força.
O caso da Bahia nos coloca diante desta grande questão institucional. O
que devemos fazer? Não incentivamos a população a depredar coisíssima alguma. pelo contrário. O PMDB emitiu mais de uma nota ao Diretório Regia~
nal da Bahia pedindo calma, serenidade e até compreensão, o -que é justo.
Mas ao mesmo tempo pedindo ao Governador do Estado, Sr. Antônio Carlos Magalhães, que pautasse as suas ações, se não em respeito a uma ordem
institucional, que pelo menos respeitasse a criatura humana!
A informação que acabo de receber hoje que além dos cem já registrados
no último encontro entre a polícia e a população, hoje, mais 40 pessoas foram
presas, algumas delas em suas residências, portanto, seqüestradas, sob a alegação de que a segurança pública está exigindo uma informação. merece a
nossa total reprovação. Não serãjamais por aí que vamos encontrar um ponto de inserção entre aquilo que o Professor Afonso ArinOs chamou de legalidade revolucionária e aquilo que desejamos, que é a implantação da juridicidade.
formulo, portanto, em nome do meu Partido, um protesto e um apelo.
Um protesto contra a violência partida da autoridade e um apelo ao Governo
Federal e ao Governo Estadual da Bahia, no sentido de que não serâ com cacete, como diz o Governador do Estado, que iremos resolver a situação da carestia de vida.
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No dia em que, para se fazer deste País uma democracia, se tiver que
proibir a grita do estômago, então n·ão serã tão cedo, Sr. Presidente, que vamos ter a normalidade democrãtica. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre SenaQor Lâzaro Barboza, por cessão do Senador Henrique Santillo.
O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À LEITURA DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Humberto Lucena.
O SR. H.UMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUEÀ REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBL!·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Almir Pinto. (Pausa.)
S. Ex• não estã preserlte.
Goncedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa. (Pausa.)
. S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Comemotou-se, recentemente, no País, a Semana do Meio Ambiente,
ensejo para que nos rCcordãssemos das proposições, em trâmite no Congresso
Nacional, versando a preservação da flora, da fauna, das praias, dos pontos
de atração turistica e das condições de habitabilidade dos centros urbanos.
Existe 1:1m Projeto de Lei, tratriitando nesta Casa, que recebeu o n9 248,
de 1976, proibindo a pesca da baleia, seja de que espécie for, em âguas territoriàis· brasileiras, para prevenir a extiriÇão de um cetãceo ameaçado em todo o
mundo. Parece-nos que lembrar essa proposição significa emprestar continuidade à preocupação manifestada, naquela semana, pela preservação do meio
ambiente.
Após tramitar na Câmara dos Deputados, obteve essa proposição, de
minha autoria, pareceres·favórãveis das Comiss_ões Têcn~cas, recebendo um
substitutivo, rejeitado pela Comissão de Agricultura e Politica Rural, que, n,a
oportunidade do exame da matêria, aprovou brilhante parecer do nobre Deputado Dei Basco Amaral, relator da matéria naquela Comissão.
É bom lembrar que, se a atividade pesqueira se manifesta, por um lado,
como importante suprimento econômico, com vistas a aumentar a oferta de
alimentos, enquanto produz atividade empregatícia a grande número de pesso~s e ~ustento a numerosas famnias, com a conseqüente geração de rendas,cte Outro lado, tem a obrigação de condicionar-se aos interesses nacionais, inclusive no campo bioecológico, em termos da preservação dos recursos naturais renováveis. A pesca da baleia vem sendo realizada de modo indiscriminado, sem qualquer regulamentação. Na última dêcada, as capturas nacionais
vêm sendo dirigidas para a baleia anã ou minke, em virtude de as espadarte,
três vezes maiores do que aquelas, estarem reduzidas consideravelmente. Sabemos, Senhores Senadores, que o extermínio de qualquer espécie coloca em
perigo o ecosssitema total. Salientamos ainda, que, conforme estudo realizado pela SUDENE, a baleia minke, que era classificada pela Comissão Internacional da Baleia ucomo estoque em fase inicial de exploração", não' teve,
na última reunião, confirrllada essa classificação, vez que as informações
científicas disponÍveis não possibilitaram novo pronunciamento, ficando assim sem classificação oficial, mas com o fantasma da extinção a rondar seu
habitat. E apesar de todos os protestos de organizações ecológicas nacionais e
,interJ;lacionais e dessa pesca não estar condicionada aos interesses de nosso
País, continua a se realizar, num atentacl.o_contra a natureza, contra a ecologia, e atê ,çontra a segurança de nossa Pátria.
Srs. Senadores, a 12,roibição da pesca da baleia é medida que se impõe,
dChtro de uma filOsofia cpnservadorista e que virã fortalecer nosso País den-
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tro do CIB. Desta Tribuna do povo, encareço aos Srs. membros da Câmara
dos Deputados, e o faço em nome de meu partido e do povo que representamos, que dêem S. Ex•s maior atenção a este Projeto, que na Câmara recebeu
o n'i' 1.709-A, de 1979, e que inexplicavelmente ainda se encontra naquela Casa, sem a tão esperada e necessária aprovação. Que se dê de imediato esta
aprovação, rejeitando-se o. substitutivo apresentado, nos termos do parecer
do nobre Deputado Del Bosco Amaral, para que, no futuro, não nos arrepen- ·
damos de nossa omissão, para que a baleia não entre para o roi dos animais
extintos. A aprovação desse Projeto de Lei, agora que se comemora a Semana
do Meio Ambiente, é imperativa e necessãria. A defesa deste meio ambiente é
a nossa própria defesa. É o mundo que iremos deixar a nossos filhos. Nosssa
cÕnsciência nos determina e determinarã aos nobres membros da Câmara dos
Deputados a aprovação desse projeto, que virã, de uma vez por todas, acabar
Cóm a sanha assassina de interesses escusas, inconfessáveis, em defesa das ba~
lefas de nossas águas territoriais.
Encareço pois; mais uma vez, aos Srs. Deputados, que a aprovação desse
projeto, nessa Semana do Meio Ambiente, venha célere, urgente, para que
possamos ficar em paz com nossas consciências e com nosso povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadorés:
Sempre que examino a problemática piauiense, cresce no meu espírito a
convicção de que ainda repousa no setor primário a principal alavanca para o
desenvolvimento do Estado, inclusive como instrumento de alimentação dos
demais setores.
Evidente que tal posicionamento não pode ser interpretado ao pê da letra, restritivamente, mesmo porque os parâmetros para a medição do grau de
crescimento econômico e do progresso social, muita vez, não se adequadam à
velocidade das transformações e mudanças próprias do mundo atual.
Assim, não há motivos para que o Piauí relegue para segundo plano a exploração das suas potencialidades no campo mineral, muito menos despreze,
cansado de ser considerado mercado cativo e passivo dos Estados vizinhos, a
oportunidade de ter o seu próprio pólo cervejeiro.
É exatamente a propósito do pólo cervejeiro que devo uma palavra, urna
explicação ao Senado, prometida, aliás, ao apagar das luzes do primeiro
período da fluente sessão legislativa.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, jã relatei com detalhes, desta tribuna, os
antecedentes da ação govemãmental piauiense com vistas à implantação de
uma fábrica de cerveja naquele Estado.
Hoje, para maior clareza da exposição, recorro, mais uma vez, aos
princípais fatos do passado.
Em setembro de 1969, ao cumprir compromisso, em São Paulo, com a
Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, como Governa~
dor do Piauí. visitei, em obediência a programa elaborado pelo Escritório da
Superintendência do Desenvolvimento_ do Nordeste- SUDENE naquela
Capital, as jnstalações da Companhia Antártica Paulista, onde inclusive pronunciei, para a Diretoria e cerca de duzentos empresários paulistas presentes
ao almoço ali realizado, discurso sobre as oportunidades excepcionais oferecidas aos investidores em território do Piauí.
De logo, o presidente daquela Empresa afirmou o propósito de instalarse no meu Estado, compromisso que, ao longo do tempo e por etapas, não
descurou de materializar.
Assim é que a Antártica, em 29 de outubro de 1975, endereçou cartaconsulta à SUDENE protocolada sob no 104.104, visando a implantação de
uma fáln-ica de cerveja no Piauí, localizada no Distrito Industrial de Teresina,
previsto um investimento de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros).
Cinco meseS_.a:pós; precisamente no dia 20 de abril de 1976, aquela agência de desenvolyimento no Nordeste, através do expediente SUDENE-RE
4.149/76-REF. GS 392/76, deu resposta afirmativa à consulta, ao tempo em
que solicitOU que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias fosse apresentado
projeto para 600.000 (seiscentos mil) hectolitros/ano, por ser satisfatoriamen·
te rentável.
No prazo estipulado pela SUDENE, isto é, no dia 6 de agosto de 1976, a
Antãrtica Paulista apresentou projeto para a produção, vale repetir, de
600.000 (seiscentos mH) hectolitrosj3.no, com a estimativa de gasto de, aproximadamente, Cr$ 364.000.000,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões de
cruzeiros).
Atenc!idas todas as exigências de praxe, inclusive a relativa à aprovação
do cadastro, era de esperar a aprovação final do projeto, ainda porque seco-
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gitava de empreendimento localizado na faixa Ade prioridades da SUDENE
--o Piauí.
Eis que cm data de 08 de agosto de 1977, a SUDENE dirigiu à Companhia Antârtica o expediente SUDENE-RE 4.462(77 - REF. GS 801(77,
dando conta de que, tendo em vista a apresentação de projetO cervejeirO com
expressa desistência de incentivos fiscais, o projeto anterior não lograria
aprovação. E adiantou, no mesmo expediente, que à nova empresa concedeu
"prazo improrrogável de 12 (doze) meses, dentro do qual deveriam estar concluídos, pelo menos, 50% (ciriqOenta por cento) do empree~dimento previsto''.
Ora, recomendam as instruções da SUDENE que, diante da duplicidade
de pleitos, iinpOe.:se 1'1gorosa a-nálise seletiva, declarando-se vencedora a empresa que apresentar melhores condições sobre os aspectos têcnico.
econômico-financeiro e sociã.is. ·--Ademais, vale explicitar, não poderia a SUDENE apreciar a matéria nos
termos em que o fez, exatamenfe pOrque lhe falece competência para deliberar sobre o mérito de pleito dos que declaradamente desistem dos incentivos
fiscais.
Em tais casos, importa dizer a bem da verdade, à empresa, após o regular
funcionamento e emissão da primeira nota de venda do produto de sua lavra,
assiste o direito de solicitar à SUDENE incentivo finanÇeiro referente à
isenção de 50% (cinqüenta por cerito), bem assim a redução para importação
de equipamento.
A espécie, por sua clareza, não versou sobre o incentivo-fiscal de que trata o decreto-lei n9 1.376, que instituiu o Fundo de Investimentos do Nordeste
-FINO R, mas, é bom repetir, de incentivo financeiro. Erq conseqüência, é
inegável que a desistência dos recursos do FINO R representou verdadeiro ardil, que também foi ardilosamente recebido, para afastar' a Antártica do
Piauí, ãilida porque, dispensáveis em relação ao Piauí~ a me5ina empresa pediu os benefícios do FINO R. para a implantação de fábrica de cerveja no Rio
Grande do Norte. ·
Sr. Presidenle e Srs. Senãdores, a partir de 1980, diante das reiteradas
omissões e do manifesto desinteresse da SUDENE em favor:da instalação do
pólo cervejeiro do Piauí, reclamei desta tribuna, em várias ocasiões, mudança
de tratamento em relação ao meu Estado. t. que se a SUDENE se mostrou
omissa no cumprimento dC: Seus deveres,. muito rila:íS dissid~osa é a empresa
Cervejeira Piauiense S/ A- CERPI, que não se socorreu daS muitas benemerências que lhe foram propiciádas e que, alêm da confissãb feita em 14 de
março de 1980, ao Governador do Piauí, da impossibilidade de fabricar cerveja, orienta-se para o simples engarrafamento do produtq no Piauí.
Certo é que enquanto o Governo do Estado, em razãO de indeclinável
dever, trabalhava por uma solução para o problema, e aqui no Senad_o era
cobrada uma decisão clara_ e_ definitiva do impasse criado e, alimentado pela
SUDENE, eis que o Governador Lucídio Portella dirigiu ag~stado tele:grama
ao Ministro do Interior, conforme cópia que peço seja publicado com este
pronunciamento.
Por oportuno, com o intuito de resumir a exposição sem._desacompanhála dos subsídios indispensáveis à avaliação completa dos tatos, requeiro a
publicação, igualmente, do comentário publicado no Jornal do Comércio, de
Recife, edição de 25 d~julho de 1981, do jornalista Moysés "f<.ertsman, do telegrama endereçado pela Cia., Antártica Paulista ao Dr. Walrrido Salmito Filho, em 8 de janeiro do corrente ano e do ofício do Superintendente da SUDENE, de 19 de dezembro de 1980, ao Governador do Piauí.
Ao telex governamental endereçado à SUDENE sucecfeu, com data de
24 de junho de 1981, uma nota publicada, nos principais jornais de quase todos os Estado_s do. País, de responsabilidade da Cervejaria J.>iauiense S/ A CERPI ou da Cervejaria Paraense Sf A - CERPASA, ou de ambas, o fere,_ CeJ?-dO a sua visão, a visão incompleta, parcial e deformada d:os fatos. E o que
é píor;pã.ra justificar a sua inadimplência, para mascarar a $ua incapacidaPe
empresarial, para redimir-se dos compromissos descumpridos passou a agredir, não somente a verdade, mas ao próprio Governo do Piauí. Assim é que, e
apenas para exemplificar, à decisão governamental de apoia'r o pleito da Antártica tachou de "literalmente uma loucura". Assim também de uinconcebível e absurdo" o Hpatrocínio ostensivo do Estado d_o Piauí~' à Antártica. A
nota, cuja transcrição peço, dispensa-me de comentários adicionais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, confunde-se com a do Estado do Piauí a
minha participação no episódi~. <?_meu objetivo sempre foi' o dt;,apoiar, acima de quaisquer conveniências, todã.s as iniciativas ligadaS ao "interesse do
Piauí. E se a CERPI pediu que lhe dessem o que jamais poderia executar ou,
no curso da implantação, foi pressionada, à exaustão, por fatores imprevistos
e imprevisíveis, outro deveria ser o seu caminho, ainda porque não lhe faltou,
para instalar-se em Teresina, todo o apoio que os poderes públicos do Piauí
lhe podiam proporcionar.
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Confessada a impossibilidade, na audiência de 1·4 de março de 1980, de
fabricar cerveja, já que simultaneamente cuidava de expandir a capacidade de
produção de outras filíiis, evidente que cumpria aos piauienses, à frente o
Governo Estadual, intensificar esforços pela implantação do seu pólo cervc~
jeirO, saindo da incômodc;t é revqltante posjção de mercado cativo e inibidor
da vinda de firmas concorrentes.
Observo ainda, por importante, que a viabilização do projeto da Áfitârtica levará ao Piauí investimentos da ordem de Cr$ 2.500.000.000,00 (dOis bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), com a criação de mais de oitocentos
em~,~cgos diretos e uma receita tributária, aproximadamente, de Cr$
Y J{}J.OOO,OO (quinhentos milhões de cruzeiros) ao ano.
0e outra parte, vale enfatizar que, apesar dos vârios prazos concedidOs,
dilatados inúmeras vezes, além de todos os limites conhecidos de benevolên~
cia e de tolerância, a CERPI não está, ao menos, pela inexistência do equipamento indispensável, na iminência de fabricar cerveja no Piauí.
Teima a SUDENE, entretanto, em não abrir o mercado. De fato, e esquecidas as reivindicações reiteradamente repetidas, a 19 de dezembro de
1980 a SUDENE informou, oficialmente, ao Governo do Piauí que, após rigoroso e amplo exame, a Secretaria Executiva submeteria a exame final, no
máximo até fevereiro de 1981, o projeto da CERPASA. E, adicionalmente,
afirmou que, a partir daquela data, estaria disposta a analisar qualquer outro
projetO de cerveja para aquele Estado.
Qrtó é que, retido através de infindáveis exames técnico-econômicQs c
mercadológic-os, não vai ao Conselho Deliberativo da Antártica, para a decisão que todos aguardam, o projeto cervejeiro do Piauí, projeto que não deve
cogitar, apenas, do atendimento ao mercado estadual, mas ser estendido,
também, a outras regiões e Estados do País, fato tranqUilamente aceito em
uma economia como a brasileira, baseada na liberdade de mercado.
Releva dizer que está em jogo; ainda, e de modo indisfarçâvel, questão li~
gada à compatibilidade de preços e de qualidade . E o Piauí, vale repetir, não
se conforma com a desconfortável posição de mero fornecedor de matériasprimas e de reserva exclusiva do mercado para outros Estados ou grupos in~
dustriais.
Por último, importa assinalar que os interesses maiores do Piauí não podem ficar na dependência de jogadas inconfessáveis ou de conveniências de
empresas .
Repudio assim, e mais uma vez, a estranhável e suspei~a posição da SUDENE, ao tempo em que reafirmo, desta tribuna, o compromisso solene e fir~
me de defesa intransigente de tudo aquilo que esteja integralmente compro~
metido com o desenvolvimento do Piauí. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HELVIDIO
NUNES EM SEU DISCURSO:
Senador Helvídio Nunes
Senado Federal
Brasília (DF)
NR. GG- 217 (81, de 11-6-81. Retransmito Vossência cópia de telex hoje
enviado ao Exm<.> Sr. Ministro do Interior:
Excelentíssimo Senhor
Ministro Mário David Andreazza
Ministério do Interior
Brasília (DF)
NR. GG- 216/81, de 11-6-81. !'!.do conhecimento de Vossa Excelência os
esforços empreendidos pelo Governo do Estado, com o sempre presente
apoio do Governo Federal, para a consecução de investimentos privados que
somem com os recursos públicos na tarefa maior de promover o desenvolvimento desta unidade da Federação ainda a mais subdesenvolvida. Por di ver·
sos motivos, aqui dispensados, nossa participação nos recursos do sistema de :
incentivos administrativos pela SUDENE, ao longo de tantos anos, é de ape-nas dois por cento. Há alguns anos, como é também do conhecimento de
Vossa Excelência, dispõe-se o grupo Cervejaria Antárctica Paulista a instalar
uma unidade produtora de cerveja em Teresina, cujos investimentos, a preços
atuais, seriam de Cr$ 2.542.589.000,00, com a criação de 3!0 empregos diretos e geração de Cr$ 899.023.970,00 em impostos. São incontáveis os entendimentos mantidos com a SUDENE, particularmente desde a administração
passada, para viabilização de tão importante empreendimento.
As restrições, sempre de ordem técnica, são renovadas e cada vez mais
pálidas, o que nos coloca diante de uma situação singular: de um lado, a em~
presa e o Governo Estadual querendo a implantação do projeto por ser viável, e de outro lado, a SUDENE, órgão investido das responsabilidades de
promover o desenvolvimento da região e do Estado mã:is carente, protelando
uma decisão sempre prometida favorável.
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Esgotam-se, Senhor Ministro, as esperanças de uma solução em favor do
meu Estado, o que seria a negação do pleito mais justo e da própria função da
autarquia; e é por isso que venho apelar à sensibilidade de Vossa Excelência
para, -intervindo pessoalmente, fazer mudar o curso de tão longa reivindicação. Faço questão de ressalvar ser este o único ponto dissonante no relacionamento do Governo Estadual com a SUDENE, de quem recebemos, por
seus demais setores, boa acolhida. Entretanto, face ao injustificado desapreço
recebido, não sinto mais condições de comparecer às reuniões do Conselho
Deliberativo enquanto a SUDENE não transformar em realidade suas repeti·
das promessas de aprovar o projeto.
Resta-me, Senhor Ministro, confiar em Vossa Excelência.
Cordiais saudações, - Lucfdio Porte/la Nunes, Governador do Estado
do Piauí.
NO MUNDO DOS NEGÓCIOS
Moysés Kertsman
DESDOBRAMENTO
O caso da implantação de uma cervejaria em Teresina ainda vai dar pano
para as mangas. O desdobramento do caso se nos afigura problemático e demandará da SUDENE um cuidado todo especial para resolver o "affaire".
O primeiro "round" - que reputamos com falha de assessoria do Go~
verno do Piauí- a Autarquia já ganhou: o Governador Lucídio Portella e o
Superintendente Valfrido Salmito fumaram o .. cachimbo da paz" este mês
em Teresina. E Portella tem sua presença confirmada na reunião do colegiado
da Autarquia do dia 31. E virá as demais; afinal Lucídio Portella não pode
nem deve prejudicar seu Estado.
Com a upaz" conseguida, aí sim, muita coisa poderá ser debatida e a SUDENE, posteriormente, terá condições para decidir o caso.
Alguns documentos interessantes acabam de chegar às nossas mãos, enviados por alguma alma generosa que certamente leu nosso recente comentário sobre o assunto.
As considerações seguintes ti-atarão apenas do projeto em si, e riâo da
atitude do Governador Portella, que jã foi devidamente reexaminada num
gesto nobre do chefe do Executivo do Piauí.
Um dos documentos que nos chegam é um xerox de recente discurso do
Senador Helvídio Nunes, ex-Governador do Pia ui, defensor emérito dos interesses da região, ubrigão" pela eliminação das disparidades inter-regionais
que nos separam do Centro-Sul do País. Em suma, um político arejado, e que
não somente enxerga o desenvolvimento do seu Estado, como o de todo o
Nordeste. Acompanhamos de longe o trabalho de Helvídio em numerosas
oportunidades, conhecemos pessoalmente e sabemos da seriedade com que
trata a coisa pública.
Pois bem, Helvídio, em pronunciamento na Câmara Alta, diz expressamente que a CERPI não tomou até hoje qualquer providência para a instalação da fábrica de cerveja no Piauí. '"E o próprio presidente desta empresa, o
cidadão Josê Hoan Tan- o indonésio que visitou o Governador do Piauí, no
dia 14 de março de 1980, acompanhado do Sr. Manoel Fernandes da Rocha,
gerente da empresa em Teresina - disse ao Governador do Piauí, naquela
oportunidade, que a sua companhia não tinha como fabricar cerveja no
Piauí, mas iria providenciar um engarrafamento desse produto".
Ora, a denúncia do insuspeito senador piauiense é grave. Gravíssima.
Parece que o que se estava falando era numa fábrica e não num engarrafamento. Salvo engano de nossa parte, a CERPI anunciava que até o fim do
corrente exercício a fábrica de cerveja estaria instalada.
Neste particular, parece que existe tambêm uma contradição com uma
correspondência enviada pelo grupo da CERPI ao Governador Portella,
onde se mencionou ser um comprometimento para ·fnstalar a fãbrica não até
em fins de 81, porém em 18 meses a contar de lO? de outubro de 1980, conseqüentemente em fins de março e princípios de abril.
A questão, de três ou quatro meses~ embora contraditória com aquilo
que foi dito em recente nota oficial, divulgada pela CERPI, é para nós irrelevante. A denúncía do Senador Helvídio, esta sim, merece realmente a atenção
da SUDENE.
E parece que não há muito o que fazer: a esta altura dos acontecimentos
a i::ER?fjírdeve ter encomerrdadcr~os equipamentos e, ~certamente, está-pre'
parando a fábrica para recebê-los. Seria o caso de a Autarquia enviar uma comissão de alto nível a Teresina e tudo verificar. Se a CERPI comprovar que
em dezembro "vira" a sua fábrica de cerveja, tudo bem. Caso contrãrio, encerra o assunto com a CERPI e concede sinal verde à Antárctica para entrar
. com seu projeto (que, salvo engano, já foi encaminhado à SUDENE).
Na realidade, esse jogo de interesses é desgastante: tanto para o Piauí.
como para a região, como para a própria imagem da SUDENE. O interessante disso tudo foi o Senador José Lins, ex-Superintendente da SUDENE, criti::.
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car indiretamente a Autarquia, pedindo que ela reveja sua posição. Logo
quem? José Lins, que recebeu o Projeto da CERPI e que de pronto deveria ter
resolvido o assunto. Mas não resolveu, deixando como herança para Salmito
esta tremerida "batata quente". E Salmito fica .. amarrado".: como responder
publicamente a um Senador da República? Politicamente, fica mal.
Tudo indica que, se nós temos tais documentos- o discurso de Helvídio
foi feitO na Tribuna do Senado- então, Salmito também deve tê-los. E naturalmente outros mais. Parece-nos, portanto, que estamos muito próximos de
uma solução para o "affaire". Quanto à ubriga" interempresas, essa por certo
vai continuar; a Antárctica, ao que consta, acaba de dar entrada na 3• Vara
Criniinal de Teresina de queixa-crime de difamação contra a diretoria da
CERPI, por conta da publicação feita por esta em jornais de grande circulação no País. Uma beleza ...
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO INTERIOR
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
SUDENE-RE 17.268/80
REF. GS 1.800/80
Recife, 19 de dezembro de 1980
Exm'? Sr.
Dr. Lucídio Portela Nunes
DD Governador do Estado do Piauí
Te-n~Sfna Piauí
Sr. Governador:
Cumprimentando V. Ex•, temos a satisfação de informar o posicionamento assumido por esta Superintendência relativamente ao apoio do FINOR a empreendimentos cervejeiros no Estado do Piauí.
Após detido e cuidadoso exame do assunto, em seus múltiplos e complexos aspectos, a Secretaria Executiva da SUDENE deverâ submeter ao Conselho Deliberativo, até no máximo o mês de fevereiro próximo, o projeto da
CERPI, que atualmente está sendo examinado pelo nosso corpo técnico. Adicionalmente, informamos que esta Superintendência estâ disposta a analisar
outros projetes de cerveja para o Piauí, podendo vir a submetê-los ao Conselho Deliberativo, na hipótese de se configurarem viãveis em termos têcnicos,
económicoS e de mercado.
Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a V. Ex•
os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.- Valfrido Salmito Filho, Superintendente.
De: Cia. Antârctica Pai.ilísta
Para: limO? Dr. Walfrido Salmito Filho
DD. Superintendente da SUDENE
Telex no 006/81 - 8-I-81
Através do Ofício GG no 335/80, de 23-12-80, o Dr. Lucídio Portella
Nunes, Governador do Estado do Piauí, comunicou-nos que recebeu expediente de V. Sas. transmitindo a disposição da SUDENE de analisar e submeter ao seu Conselho Deliberativo outros projetas de fãbricas de cervejas para
aquele Estado, diante do que aquele Governador, no mesmo oficio, manifestou seu interesse em nosso empreendimento, ao tempo em que reafirmou a
disposição do Governo do Estado do Piauí em prestar todo apoio, quando do
acompanhamento e implantação do projeto.
Inicialmente, agradecemos a V. Sas. a orientação imprimida e recordaM
mos que o apoio com que nos honrou o Governo do Estado do Piauí decorre'
da nossa firme decisão, tomada em 1975, quando apresentamos cartaconsulta, sob Protocolo n9 104.104, par~ a implantação de uma fábrica de
cervejas, justami:mte em Teresina, aprovada pela SUDENE em abril de 1976
que estabeleceu, na ocasião, fosse esse empreendimento implantado com capacidade de 600.000 Hljano, o que ensejou a entrega do nosso projeto em 68-76, ano em que constituímos a Indústria de Bebidas Antãrctica.do Piauí
SJ A, com sede na cidade de Teresina- PI, que até agora tem existência, pois
nunca deixamos de aguardar a oportunidade para a execução de tal empreendimento, tanto junto à SUDENE como ao Governo do Estado do Piauí.
Aliás, em 18-7-80, sob Protocolo no 106.360, entregamos à SUDENE novo e
atualizado estudo de mercado, .para implantação daquela fãbrica de cervejas
em Teresina- PI, ondejã se comprovou uma demanda reprimida por insuficiência âe oferta eh pfóduto, niC quanúdaâe-de 772:200 Hlfarió, e sua projeção, até 1984, apresenta uma deficiência de !.320.965 Hl/ano. Além disso,
esse estudo não considerou o atendimento de cervejas que as empresas do
Complexo Empresarial Antárctica, localizadas em Viana - ES e Goiânia GO, estão realizando, temporãria mas sistematicamente, para o mercado do
Nordeste minimizando a grande demanda insatisfeita do nosso produto na
região.
Face ao exposto, graças à oportunidade que agora a SUDENE reapresenta e ao honroso apoio do Governo do Piauí, tomamos a liberdade de co-
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municar a V. Sas. que mantemos o ptojCto apresentado em 6-8~76, para construção de uma fábrica de cervejas com capacidade de 600.000 Hljano, absolutamente certos de que essa produção será çompletamente absorvida pelo
mercado consumidor. Estamos atualizando os valores dos investimentos, face
ao tempo já decorrido, para apresentar tudo a esse órgão.
Finalmente, a diretoria da Antárctica se permite reafirrhar o seu propósito de, com esse empreendimento, contribuir para o desenvolvimento do Estado do Piau_í, carente de projetes desse nível, criadores de novos empregos e
contribuições ao erãrio público, proporcionando, enfim, maiores riquezas
para a Região do Nordeste, onde fomos pioneiros na impUmtação de unidades fabris do setor.
Agradecemos, também, a V. Sas. e reiteramos que t~do faremos para
honrar, corno sempre, nossos compromissos perante a SUDENE, contribuindo, assim, para o progresso cada vez maior dessa importante região do País .
Diretoria
Companhia Antárctlca Paulista
MAIS UMA CERVEJARIA NO PIAUI?
E a CERPI pergunta: que
interesses estão em jogo?

•

-·

•

•

Face aos últimos acontecimentos que culminaram com~ ameaça de rompimento do Senhor Governador do Estado do Piauí, com aSUDENE, divulgada pela imprensa do sul do país, sente-se a Cervejaria Piauiense S/A, no de~
ver de esclarecer as autoridades e a opinião pública nacional, os seguintes fatos:
l-A Cervejaria Paraense S/ A- CERPASA, empresa de capitallOO%
nacional, localizada na cidade de Belém, Estado do Pará, formulou projeto
técnico, económico e financeiro para implantação de uma cervejaria no Estado do Piauí, tendo-o apresentado à SUDENE em 5/10/76, objetivando concorrer com outro pleito de interesse da Companhia Antarctica Paulista, para
a mesma ãrea.
A SUDENE submeteu os dois projetas a uma anâlise cpnjunta e compa~
rativa, aprovando o projeto do grupo CERPASA, tendo em vista o fato da
mesma não pleitear recursos de incentivos fiscais e financeiibs e considerando
a invfabilidade do mercado absorver a produção dos dois projetes, conforme
ofício ref. GS 800/77 assinado pelo então Superintendente Dr. Josê Uns de
Albuquerque, hoje Senador da República.
Presentemente, a unidade industrial da "CERPI" encoptra~se em fase fi-·
nal de implantação, com 85% de seu projeto realizado, tendo inaugurado,
com a presença do Ex9 Sr. Governador do Estado e seu secr~târio, sua unida~
de de refrigerantes no dia 2 de maio do corrente, e, estando previsto o início
de funcionamento da cervejada para dezembro de 1981.
2 - As instalações da .. CERPI" são o ·que de mais nioderno existe no
mundo e a tecnologia a ser utilizada é igual a das maiores e blelhores cerveja~
rias mundiais.
i
3 - As instalações da "CERPr' foram executadas com capacidade para
produzir 400.000 HL por ano, duas vezes e meia superior a demanda do Estado do Piauí, que é hoje de 170.(X){Jhecotolitrosjano, confo:rme dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí.
4- Desde o início, não se sabe por que razão, a decisãb do grupo CERPASA em ünplantar a "'CERPI'' não foi bem aceita por ce~os políticos e por
certa imprensa do Estado do Piauí. Esta insatisfação gerou<) desencadeamento de uma campanha negativa pela imprensa, tanto falada cOmo escrita e televisionada. Ultimamente a pressão assumiu proporções insuportáveis, inclusive com a participação direta de membros destacados do go~erno do Estac;lo e
até mesmo de senadores da República.
5 - Em função desta conjuntura, e atendendo a pondi:rações de ordem
política, apesar da grave crise econômica nacional, foi feito ~m esforço brutal
para acelerar as obras, a fim de inaugurar a fâbrica em deZembro de 1981..
Este esforço resultou que:
- Investimos maciçamente com recursos próprios, oU seja, sem contar
com recursos da SUDENE e sem contar com financiamentos bancários ofl~
ciais.
-Apressamos onerosamente a conclusão das obras, aSsumindo pesados
encargos financeiros, com o pagamento e a encomenda de equipamentos,
num momento em que a situaçãO nacional leva a restrições ~e investimentos.
6 - Agora, depois de tudo isto, e quando é do conhecimento geral da
SUDENE, do Governo do Estado do Piauí e da opinião 'pública- que a
"CERPI" estará produzindo cerveja em Teresina em dezerhbro de 1981, ou
seja, dentro de mais seis meses, volta a Antarctica à presença da SUDENE,
através do Sr. Governador do Estado do Piauí, que faz pessPalmente a entrega de seu projeto para a cidade de Tet:esina com capacidade :de 600.000HL/a-
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no, e solicitando incentivos fiscais e financeiros do FINOR, prevendo inversões totais de aproximadamente três bilhões de cruzeiros.
Esta decisão é literalmente:
-Uma loucura, porque não hã mercado. Segundo informações colhidas
junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, o consumo de cerveja em
1980 de Teresina e mais 17 municípios, num raio de 140 km, foi de
84.10!,4HL.
Admitindo-se que este consumo represente 50% da demanda estadual
(hipótese conservadora e otimista), conclui~se que o consumo de cerveja do
Estado do Piauí em 1980 foi de 168.202,8 HL, insuficiente para absorver a
oferta da "CLRPI".
--!~concebível porque permitirá que os recursos parcos, escassos e insuficientes do FINO R venham a financiar uma concorrência desleal e negativa,
em termos macrossociais e económicos, com empresas jâ incentivadas, seja·
pelo FINAM (CERPASA e CERVAMAR) e pelo próprio FINO R (Brahma
de Fortaleza).
- Inconcebível porque permitirá que os parcos e escassos recursos d6.
FINOR beneficiem um empreendimento que certamente irâ nascer com distorções estruturais graves,-desde que, na realidadse, os seus objetivos são oli~
gopolistas, não havendo razões econômicas a justificar o projeto.
- Inconcebível porque dentro do m~nimo comportamento ético para
com sua concorrente e político para com a região mais pobre do Brasil, contrariando toda a filosofia _da livre empresa, a Antarctica pretende iricentivos
fiscais e financeiros do FINO R para o seu empreendimento, incentivos estes
que não foram recebidos pela "CERPI", anulando o princípio de eqUidade
que deve nortear o comportamento dos homens e das empresas numa sociedade democrãtica.
- Inconcebível, verdadeiramente inconcebível e absurdo~ é o patrocínio
ostensivo do Governo do Estado do Piauí para forçar a SUDENE a aprovar
o projeto da Antarctica, com incentivos fiscais e financeiros do Gç>Verno Fe~
deral, independente de critérios têcnicos e exclusivamente por pressões políti~
cas, desrespeitando o princípio de igualdade de tratamento que deve ser dado
- a todos os cidadãos e empresas - por parte do poder público.
7- A entrada em funcionamento de duas unidades cervejeiras no Estado do Piauí com uma capacidade total de l.OOO.OOOHL (400.000HL da
.. CERPI" e 600.000HL da Antarctica), contra uma demanda nunca superior
a 200.000HL, 'irâ gerar um excedente de produção da ordem de 800.000HL
que certamente serâ comercializado em outros Estados, especialmente pela
Antarctica·que, por contar com os subsídios dos incentivos fiscais e firiancei~
ros da SUDENE poderâ ampliar e consolidar sua posição no "oligopólio cer-·
vejeiro nacional", esmagando e destruindo o único grupo cervejeiro nacional
independente e que tem resistido às suas investidas.
Se assim não for, que iremos fazer com tant~ cerv..ej~:
- Belém ... , .......................... , . ·, . , .. .. • 1.500.000 HL.
-·São Luís .. . . .... . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. -500.000 HL
- Teresina ..................................... -1.000.000 HL
- Fortaleza .................. ,', ..... ,............ -800.000 HL
TOTAL ............. , • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • -3.800.000 HL
Por outro lado, a aprovação de projetas cervejeiros prevendo-se a co~
mercializacão em mercados cujas distâncias sejam superiores a 300 km implica no surgimento de um componente altamente negativo, qual seja, a incidência d:O frete (no caso o frete é dobrado, ida com o produto e volta com as garrafas) sobre o preço de venda. Este procedimento além de onerar o consumidor, fere frontalmente a política do Governo Federal de contenção do consumo de combustíveis. Por esta razão, é que a SUDENE, em sâ.bia orientação,
programou a implantação de indústrias de cervejas em cada um dos Estados
da região.
8 - O grupo líder da "CERPI" traz a experiência vitoriosa, principalmente no aspecto de qualidade de seus produtos, das fábricas do Parâ e do
Maranhão.
9- Causa pOis estranheza em todos os meios empresariais e politicas do
Nordeste, que outro grupo cervejeiro tente forçar a implantaÇl. o de mais 4.32fábrica com capacidade 4 vezes .superior ao mercado do Pi.mf, justamente
quando se anuncia para dentro de mais seis meses o funcionamento da
"'CERPI".
Que interesses estão em jogo'?
Se. o objetivo é d3r ao Piauí uma cervejaria, a ucERPI" já o atendeu.
Como se jUstifica a excessiva pressão sobre o Governo do Estado, a opinião
pública e a própria SUDENE. São indiscutivelmente interesses oligopolistas,
que não se conformam em verificar que o grupo da "CERPI" conseguiu escapar vitoripso de suas investidas, S'eja no Parã, no Maranhi\o ou Pie.uf.
Çom estas informações, a Cervejaria Piauiense S/A- ucERPI", espera
ter esclarecido a opihião pública nacional e as autoridades competentes, ao
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tempo em que faz justiça ao-comportamento da SUDENE em não pbrmitir
Depois, vem o Banco do Nordeste cuja vida antecede a da SUDENE
que a política de industrialização do Nordeste seja desvirtuada e comprometipois foi criado à época do Presidente Getúlio Vargas.
da por inter~sses menos dignos e corretos, de __grupos econômicos poderosos.
Sempre esteve aquela agência desenvolvimentista às voltas com a carênTeresina, 24 de junho de 1981.- Cervc;iaria Piauiense S.A.- CERPI.
cia crónica de recursos, não recebendo nunca as dotações que seriam justas
- A Diretoria.
para bem exercer o seu papel de órgão dinamizador da economia nordestina.
A bem da verdade, o Banco do Nordeste, nos últimos anos, vem fugindo ao
(O Estado de S. Paulo, 24-6-81)
cumprimento de suas obrigações institucionais com aplicações fora do NorO SR. PRICSIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Sedeste, o que discordo. Mes.mo assim, corrigindo rumos, a instituiçã~ poderia
nador Franco Montara.
prestar inestimâveis serviços à regiãO, Se dotada de recursos condizentes com
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
suas necessidades.
Presidente e Srs. Senadores:
Além da descontinuidade dos programas, da falta de recursos, hã deleInaugura-se hoje, em Brasilia, a TV Capital, CanaiS, pertencente à Rede
var em conta a desarmonia entre os programas ditos permanentes para o
Capital de ComunicáçõeS, que se -dispõe a instaurar uma programação de insemi-ãrí4o, o que dificulta ainda ~ais o surgimento de resultados satisfaformações, debates e esclarecimentos dos problemas nacionais.
tórios.
A TV Capital de Brasília é a primeira estação de TV da Rede Capital,
Na atual quadra da vida nacional, com nossa economia padecendo os
que possui 8 emissoras de rãdio nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
efeitos· de urna quase recessão, o Polígono paga igualmente os ônus dos saBrasília, Curitiba, Porto Alegre, Juiz de Fora e Rio Branco. A rede de emissocrifícios impostos ao povo brasileiro, sem que, em épocas melhores houvesse
ras de rãdio estã hã 3 anos em opeiã.ção e alcança extraordinãrios índices de
recebido um tratamento justo. Ou seja, o Nordeste brasileiro é tratado como
audiência, espedalmente com os programas Hebe Camargo e Ney Gonçalves
igual~ quando se trata dos sacrifícios e desigualmente na divisão dos recursos
Dias, da Râdio Capital de São Paulo, e o Jornal 3609, transmitido_ pelas 8
nas épocas de bonanças.
emissoras em rede nacional.
Ademais, não cOnvencem em _absoluto as qesculpas para as medidas que
Nesta oportunidade, desejo cumprimentar seu Presidente, Professor· penalizam a região nordestina, pois ela não é responsável pela espiral inflaEdevaldo Alves da Silva, demais dirigentes e funcionãrios da empresa, fOrmucionãria, porquanto os fatores que mais contribuem para o seu agravamento
lando votos de completo êxito rro empreendimento.
e endividamento do País devem ser procurados nas regiões Sul e Sudeste, pois
ali estão localizadas as graqdes obras que exigem vultosos investimentos,
RESTABELECIMENTO DE PARADA DE TRENS
muitos deles realizados com recursos externos. Abstenho·me, aqui do quesNO PARQUE DAS AM!iRJCAS
tionamento da importânCia de tais obras, embora entenda que a minha região
Os moradores do Parque das Américas, na cidade de Mauã, São Paulo,
nãO deve ser punida por conta de tais empreendimentos.
estão solicitando o restabelecimento da parada feita anteriormente naquele
Região dotada de condições excepcioriais para se desenvolver, o semiR
bairro pelos trens procedentes da Estação da Luz, em São Paulo.
ãrido brasileiro contribui de forma clara e insofismâvel para que a Nação
O Parque das Américas é hoje servido por péssimas linhas de ônibus, cupoupe suas preciosas c parcas divisas.
jas empresas cobram preços elevados e dificultam o restabeleciment0 da para. Assim acontece com o petróleo, quando o meu povo produz muito mais
da de trens. Grande parte da população é obrigada a caminhar quilómetros
do que consome e permite que o nosso País economize divisas vitais ao seu
até a estação ferroviâria mais próxima.
desenvolvimento.
Ao registrar aqui o apelo dos moradores do Parque das Américas, soliciPossuindo petróleo, bastante energia hidrelétrica com vastíssimas âreas
to ao Senhor Ministro dos Transportes e à Rede Ferroviãria Federal o atendiagricultáveis em seu território, com abundantes minerais não explorados em
mento à justa reivindicação dos trabalhadores de Mauâ. (Muito bem/)
seu subsolo, necessitamos de condições para efetivar sua exploração, con~
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Sedições estas que podem ser sintetizadas no binômio recursos financeiros e tecnador Martins Filho.
nologia.
O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresiRelembro, perante esta Casa, o depoimento prestado pelo Ministro
dente e Srs. Senadores:
'Mãrio David Adreazza, quando aqui compareceu, no dia 29 de abril próximo
Ao l"ngo deste pronunciamento poderei estar repetindo argumentos que
passado. Em seu extenso relatório afirma S. Ex" num dos seus trechos: HQ sejâ expendi e que outros representantes do Nordeste jã usaram, é certo que
gundo aspecto que quero destacar ~ o fato de que o menor crescimento do
com outras· palavras, mas a conotação é a mesma e só um o propósito: desProduto Interno do Nordeste, nos últimos anos, quando comparado com o
pertar e sacudir a consciência da Nação e alertar os governantes para o agrado Brasil, reflete, exclusivamente, o pobre desempenho da agropecuãria revamento da problemãtica naquela região.
gional. Com efeito, entre 1960 e 1980 enquanto o produto da indústria daReCada vez que vou ao meu Estado, retorno mais preocupado com o agragião cresceu 421%, ou seja, 8,6 ao ar1;0, o do Brasil éresceu menos: 352% ou
vamento da crónica crise que vive e seu contínuo empobrecimento.
7,8% aa·ano. O mesmo Ocorreu com o produto dos serviços; crescimento en~
Desta feita, não aconteceu diferente. Retorno de uma viagem ao Rio
tre 1960 a 1980 de 378% para o Nordeste (8,1% ao ano) e de 298% para oBraGrande do Norte, onde pude constatar o quadro desolador de dificuldades
sil (7;1% anuais). E foi a agropecuãria do Nordeste que, ao crescer apenas
em que se encontra o meu povo, situação esta que deverâ estar ocorrendo rros '
Ti% entre 1960 e 1980 (2,9% anuais) - enquanto a do Brasil cresceu 134%
outros Estados nordestinos.
(_4,3% ao ano), que determinou o crescimento do Produto Interno Bruto do
Encontrei o desânimo e o pessimismo. Pior ainda: o meu povo começa a
Nordeste inferior ao do Brasil".
desesperar-se e a descrença toma conta do seu semblante onde um grito de reAdiante, em outro trecho, afirma ainda o Ministro: ~·E incontestãvel que
volta ê contido a custo. t
as secas do Nordeste são um dos fatores que explicam este pobre desempenho
Como explicar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, vinte e seis anos deagrícola regional. Nos últimos cinco anos (1975/1980), período em que ocorpois de instalado o-Banco do Nordeste e vinte e um após organizada a SUreram três secas- as de 1976, 1979 e 1980- o produto agr!\:ola do Nordeste
DENE aquela região, se depare com uma situação de permanente calamida·
decresceu 7%, ao passo que o do País cresceria 25%.'.'
de?
Planos e Programas foram surgindo, ao longo dos anos, e as siglas viPela exposição do Ministro do Interior, a grave situação do Nordeste
iam a se multiplicar ao correr dos tempos. Assim conhecemos o DNOCS, o
Brasileiro deve encontrar suas raízes no paupérrimo desempenho da sua
plano de incentivos fiscais com a SUDENE, a CODEV ASF, programa de iragropecuãria, e um dos fatores relevantes para esta humilde performance da
rigação com o POLONORDESTE, ainda podendo ser acrescentado as linhas
produção agrícola deve ser debitada às secas periódicas.
de crédito do Banco do Brasil e do Banco do N OJdeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as estiagens se constituem em fenôrp&a<J
Mas, iremos encontrar o Projeto Sertanejo e agora, nos três últimos
com quem deveremos nos habituar a conviver.
anos, com a vinda das estiagens, o plano emergencial.
Se assim acontece, por ci11e de hã muito não se esboçou um programa de
Para todos eles poderemos encontrar, com meridiana clareza, os fluxos e
dimensões compatíveis com a fealidade, procurando promoyer a iirigação em
alta escala no N ardeste Brasileiro?
refluxos de suas existências.
Dois exeinplos conseguem tipificar a descontinuidade de tais programas.
Desta tribuna, defendi a perenização dos rios nordestinos. E volto hojC a
Refiro~me, em primeiro plano, à SUDENE criada, graças à clarividência e à
pugnar para que, perenizadOs os nossos rios, se parta para um programa inlucidez de estadista do Presidente Juscelino Kubitscheck. Instituído, passou
tensivo de irrigação, evitando assim uma situação que o próprio Governo re-aquele órgão a se beneficiar dos_ incentivos fiscais que, em 1962, eram 100%,
conhece e admite.
mas que, neste momento, estão reduzidos a meros 20%, com desdobramentos
Perenizados os rios - condição essencial ao sucesso de uma política duradoura e eficiente- há de se ocupar na reativação da estrutura produtiva.
inevitãveis na economia da região.

•

•

•
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Para se conseguir tal intento, observadas as aptidões~de solo e clima,
incentivar-se-ia a ocupação de espaços produtivos, irnplantlando projetes de
colonização operados através de cooperativas.
'
Com taiS- medidas, o semi-ârido criaria a_s_ prê-condições para ampliar
seu mercado interno regional, com conseqüente melhoria nas condições de
vida dos habitantes, e seriam evitadas as calamidades_ periódicas provocadas
pelas estiagens.
Atribui S. Ex' o Sr. Ministro, o fraco desempenho da economia nordestina ao setor agropecuârio. Infelizmente, não tenho conhecimento de programas em execução para inverter esta tendência.
Muito ao contrário. Tomo conhec:im_ento de novas restrições para o crédito oficiaf neste setor. Uma realidade ins_ofismável. As desigualdades regionais entre o Nordeste e o Brasil se mantiveram nos últimos tr'inta anos. E. suficiente que se diga que, no ano passado, a renda per capita do País se aproximou deUS$ 2,000~ enquanto a·-do nordestirio se situou em tOrno deUS$ 850,
correspondendo portanto a apenas 42% da brasileira.
!~felizmente: se não for mudado de maneira radical o tratamento que
vem sendo dispensado ao Nordeste Brasileiro, tal situaçãO irã perdurar, c
quem sabe os desníveis serão aumentados.
Tal moldura não é justa. De nada irão valer os grandti empreendimentos que o Pals está realizando, se o Nordeste Brasileiro conti6.ua após décadas
de sofririiento, discriminado e esquecido.

•

O seu desenvolvimento não interessa apenas aos seus habitantes. Ele é vital para um crescimento harmônico de nossa Nação, e para r'.eduzir as tensões
sociaiS -que inevitavelmente irão ocorrer naquela região. ·

Junto minha voz à de outros parlamentares nordestin<~s, companheiros
de sofrimentos e testemunhas dos anseios do nosso povo.
Que o grande Arquiteto do Universo inspire os nossos d,irigentes a que se.
preocupem com a problemática nordestina, atribuindo-lhe o tratamento que
merecem por quanto fizeram e fazem por este Brasil.
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Desejo reafirmar minha confiança-no Presidente João Figueiredo, e no
quanto poderá fazer para que, num futuro próximo, o Nordeste obtenha sua
redenção económica, pOssibilítando melhOres dias a nos$a gente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câm:ira n9 72, de 1979
(n9 3.467 f77, na casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55
da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência So·
cial, tendo.
PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e As-sistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado do Senador Aloysio Chaves; e
-de Saúde. favorável.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1980
(n"' 3.668/80, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre proventos de funcionários aposentados ou postos
em disponibilidade, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS; sob nos 606 e 607, de 1981, das Comis·
sões;
- de Serviço Público Civil; e_
- de Finanças.

-3Discussão, em turno úilico, do Projeto de Resolução nO? 87, de 1981 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça cOmo conclusão de seu
Parecer n9 582, de 1981 ), que suspende a execução da Lei n9 634, de 19 de abril
de 1975, do Município de Rinópolis- Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão.
(Lel'anta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

ATA DA 136ª SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 1981
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatur«
-
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EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDE:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES.

Adalberto Sena- Jorge Kalurne- Eunice Michiles -·Aloysio Chaves
-Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costà- José Sarney
- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes . . . . . Almir PintoMauro Benevídes - Agenor Maria - Martins Filho - Çunha Lima Humberto Lucena --Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz
Cavalcante- Teotônio Vilela- GHvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu
Cardoso -João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Pe~xoto- Nelson
Carneiro - Roberto Siturnino - MUrifO Badaró - TanCredo Neves Franco Montoro- José Caixeta- Henrique Santillo- Lázaro BarbozaBenedito Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes CanaleSaldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieliã ~ Arn-o Damiani - Pedro Simon - Tarso Du~ra.

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 52 Srs. Senadores. Haverido número regimental, declaro
::~.berta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciai:riõs nossos trabalhos.
O Sr. J9~Secretário procederá à leitura do Expediente.·

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, sobmetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM No 190, DE 1981
(N' 330/81, na origem)
Excelentíssimos Senhor·es Membros do Senado Federal:

De conformidade com o art. 42, item III, da constituição

~ed~ral, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Exce-

lenmas a escolha, que desejo fazer, do Senhor Ayrton Gonzalez Gil
Dieguez, Emb-aixador do Brasil junto à República do Zaire ·para
~umui:_;ti~amente, exercer a função de Embaixador do Brasii juntO
a Republica Ruandesa, nos termos do Decreto n.o 56.908 de 29
de setembro de 1965.

_os m_éritos do Embaixador Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, que
1nduzuam a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun~
~~~r~:!~~am da anexa Informação do 1VIínistério das Relaç 5.es
~e

Brasília, 26 de agosto de 1981. -

João Figueiredo.
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INFORMAÇAO
Curriculum Vitae:
Embaix~or Ayrton Gonzalez
Gil Dleguez

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 30 de março de 1929.

O Embaixador Ayrton Gonzalez Gil Dieguez se encontra nesta
data no exerclc!o de suas funções de Embaixador do Brasil junto
à República do Zaire.

Cur.so de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto IDo-Branco.
Cônsul de Terceira Class-e, concurso 16 de julho de 1954.
Segundo-Secretário, merecimento, e de outubro de 1958.
Primeiro-Secretário, antigüidade, 22 de novembro de 1966.
Conselheiro, título, 17 de fevereiro de 1970.

:Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de agosto de 1972.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1956/58
·

·

Secretário do Chefe da Divisão do Pessoal 1956. e 1959.
Ohef.e da Divisão do Pessoal, substituto, 1959.
Chefe da Divisão de Organização, interino, 1963.
A disposição do Secretário-Geral-Adjunto para A~.suntos Americanos, 1963/64.
Chefe da Divisão da América Central, Interino, 1964/66.
Chefe da Divisão do P-essoal, 1970/74.
Madrid, Segundo-$ecretãrlo, 1960/62.
Madrid Encarregado da Seção COnsular, 1960/61.
Casablanca, Encarr-egado .do Cop.sulado,_ 1962
Paris, Cônsul-Adjunto, 1962/63.
Paris, Encarregado do Consulado-Geral, 196'3.
F!ladelfía, Cônsul, 1966/68.
TegucigaLpa, Encarregado de Nogócios, 1967.
Assunção Primeiro-Secretário, 1968/70.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1974/77.
Kinshasa, Embaixador, 1978/81.
XI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1956 e
1957 (assessor).
Grupo de Elaboração das Instruções para a Delegação do
Brasll na V Comissão da Assembléia_ Geral da ONU, 1959 (membro).
Negociações F!nals do Acordo de Migração Brasli-Espanha,
Madrid, 1960 (assessor).
Encarregado do Escritório Regional do Serviço Brasileiro de
Seleção de Imigrantes na Europa, Espanha, 1961/62.
I Reunião de Coordenação de Promoção Comercial do Brasil
nos ·Estados Unidos da América, Washington, 19M (participante).
Missão Especial, sol-enidades de posse do Presidente do Paraguai, 1968.
Comissão de Reestruturação do MRE, 1956 (secretário).

Comissão de Transferência da Secretaria de Estado para o
futuro Distrito Federal, 1958 (assessor).
COmissão da Tabela de Representação no Exterior, 1957/59
(assessor).
Grupo de Trabalho para a reforma do MRE, 1958/59 (secretário).
Grupo· de TrallO.Iho de Transferência da Secretaria· de Estado
para Brasil!a, 1959/1960 <assessor).
Gru;po de Trabalho para Estudo do Sistema de Formação e
Aperfeiçoamento do Diplomata, .1960 (secretário).
l l Reuniões Anuais Ordinárias do Conselho Interamericano
Econôm!co e SOcial (OIES), São Paulo, 1963 (conselheiro).
Comissão permanente de COntrole de Navegações, 1971/1974
(presidente).
Medalha Laura Müller.
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Ordem do Rio-Branco, COmendador, Brasil.
... Medalha ao Mérito Santos Dumont, Brasil.

•

secretaria de Estado das Relações EXteriores,
de
de
1981. - Almir Franco de Sá Barbuda, Chefe-Substituto da Divisão
do Pessoal.

PARECERES

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito, Universidade do Distrito Federal.

e 1959/60.
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PARECER N• 651, DE 1981
COMISSAO DE REDAÇliO
Redação final do Projeto de Lei do Senado n. 0 296, de 1981).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do
Senado n. 0 296, de 1980. que estend•e à Federação Nacional das
Associações Economiárias os benefícios da ·Lei n. 0 1.134, de 14 de
junho de 1950.
Sala das Com,issões, 26 de agosto de 1981. - Adalberto Sena,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Aderbal Jurema - Murilo Badaró.
ANEXO A_O PARECER N.o 651, DE 1981
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.o 296,
de 1980, que estende à Federação Nacional das Associações Economiárias - FENAE, os benefícios previstos na
Lei n.• 1.134, de 14 de junho de 1950.
O-Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 São estendidos à Federação .Nacional das !l.ssociaçc•e:;
Economiárias - FENAE, com sede -em Brasília, Distrito Federal
os benefícios previstos na Lei n.o 1.134, de 14 d·e junh·~ de 1~50
que faculta representação perante as autoridades administrativas
e a justiça ordinária aos associados de classes que especifica.
Art. 2.0 Esta Le1 entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as d~sposições em contrário.

•

•

PARECER N• 652, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 6,
de 1981 (n. 0 63/80, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Aderbal Jurema
A Comissão •apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 6, •de 1981 (n.• 63/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio
entre o Governo da República F\ederativa do Brasil e o Governo da
Re-pública de Zâmbia, oon-cluido em Lusaca, ·a 5 de junho de 1980.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1981. - Adalberto Sena,
Pre:5idente- Aderbal Jurema, Relator- Saldanha Derzi - ~Iurilo
Badaró.
ANEXO AO PARECER N. 0 652, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 6,
de 1981 (n.0 63/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos term-os do

art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
, Presidente do
Senado Federal, p-romulgo o seguinte
0
DECRETO LEGISLATIVO N.
, DE 1981
Aprova o texto do Tratado de Ami:zade, Cooperação e
Comércio, concluído entre o Governo da República Federativa. do Brasil e o Governo da República de Zâm·bia, em
Lusaca, a 5 de junho de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, c.onclu!do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Zâmbia, em Lusaca,
a 5 de junho de 1980.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua ·publicação.

•

•
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PARECER N• 653, DE 1981
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 2-46, de
1979.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do
senado n9 246, de 1979, que dá nova redação a dispositivos da Lei
no 5.107, de 13 de setembro de 1966.
Sala das comi$sões, 26 de agosto de 1981. - Adalberto Sena,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator- Aderbal Jurema. - Murilo
Badaró.

•
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ANEXO AO PARECER N° 653. DE lBÚ
Redação final do Projeto de Lei do SeDado _n~ 246, de
1979, que dá nova redaçã'l a dispositivos da ~i n~;"~ 5.10'7, de

13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do
Te-mpo de

se~Vi:{O

e dá Giiltras providências.

O Congresso :Naeional decreta:
Art. 10 ALe~ no 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o

Fundo de Garant1a do Tempo de serviço e dá outr:ts providência '5

passa a vigorar com as seguintes alterações:
'
"Art. so ·······~·~'--················--·-·~··············
I I - ........... ,,,_,,,, .. ,, •. , .. , ... .,L ............ ·..

•

e) ocorrência de casamento;
II - durante a vigência do contrato :de· trabalho, a
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas b, c e e do inciso :rr deste artigo.
Parágrafo único. Na llipótese prevista· na alinea e do
inciso II, o empregado poderá sacar de_ sua ·6onta, no prazo
de 90 (noventa) dias, eont':tdos da data do çasamento, importância equiv:tlente até 20 !vinte) vezes o Valor de efe-

rência da localidade.

•

•

__

;

Art. 99 O valor da conta vinculada existente em nome
do empregado qne falecer será pago, em cOtas iguais aos
· respectivos dependentes, habilitados perante a Previdência
Social.
§ lQ Não havendo_ dependentes habilitados, o valor da
conta será pago aos hetdeiros do empregado observados os
termos da lei civil.
'
§ 2Q O valor da oonta reverterá para o; Fundo de Garantia do Tempo de Se!viço -- FGTS, Se, ;no prazO de 2
(dois) anos 1 contados da data do óbito, não houver dependente habilitado nem .tiver sido abert:J invel'ltário."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua: publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrár~ô.

•
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EMENDA N• 1
Ao Projeto de Lei da Cimara n• 88, de 1980.
No art. 19, onde se lê: ~~a 90% (noventa por cento) do maior salârio mínimo vigente no País", leia-se: "ao maior salário mínimo vigente no País".
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - Humberto Lucena.

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em discussão o projeto e a
emenda. (Pausa.)
Nãõ havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria voltará à Comissão de Constituição e
JÜStiça Para exame do projeto e da emenda, e às Comissões d~e SerVIçO Público e de Finanças, para exame da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n"' 87, de
1981 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça 'i.omo
conclusão de seu Parecer n9 582, de 1981), que suspende a execução
da Lei n• 634, de I • de abril de 1975, do Municlpio de RinópoiisEstado de São Paulo.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO -DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1981
Suspende a execução da Lei n9 634, de 19 de abril de 1975, do
Município de Rinópolis, Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi1
cação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à

O Senado Federal resolve:
Art. I• E suspensa a execução da Lei n• 634, de I• de abril de 1975, do
Município de Rinópolis Estado de São Paulo, declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Art. 29 Esta resolução entrarã em vigor na data de sua publicação.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

Item 1:

•
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d.a Câmara n9 72,
de 1979 (n• 3.467/77, na Casa de origem), que dã nova redação a~
caput do artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agostç de 1960 - Le1
Orgânica da Previdência Social, tendo
,
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 198( das Comissões:
-de Legislação Social, (ouvido o Ministêrio da Previdência e
Assistência Social), favorável, com voto vencido, em separado, do
Senador Aloysio Chaves; e
-de Saúde, favorãvei.
Sobre a mesa, requeriinento que serã lido pelo Sr. 19-Secretârio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 292, DE 1981
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Intern?, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1~79, a fim de ser
feita na sessão de 1~" de setembro próximo vindouro.
;
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981.- Bernardino Viana.
o SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- De acordo com deliberação do
Plenário, a matêria figui'ãiá iUf Ordem do Dia da sessão de ,19 de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2:
Discussão em turno único, do Projeto de Lei 4a Câmara n9 88,
de 1980 (n• 3.668/80, na Casa de origem), de iniciativa do Sen~or
Presidente da República, que dispõe sobre proventos de funct~
nários aposentados ou postos em disponibilidade, e dá outras providências, tendo
~
1
PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 606 e 907, de 1981, das
I
Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
-de Finanças .
Sobre a mesa~ emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-SeCretãrio.
E lida a seguinte emenda

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Registro a inauguração, hoje, em Brasília, da TV Capital, canal 8, filiada
à Rede Capital de Comunicações, uma nova e moderna cadeia de emissoras
de rádio e televisão que vem prestando inestimáveis beneficias à comunidade
brasileira, dentro dos mais altos padrões técnicos da comunicação social.
Ao congratular-me com o Presidente da Rede Capital de Comunicações,
Professor Edevaldo Alves da Silva, por esse auspicioso acontecimento, por
oportuno, desejo salientar a eficiente cobertura que os jornalistas Nilsa Porto
Carrero e Josê Carlos Zanzinoti vêm fazendo dos trabalhos do Senado Fede~
ral e da Câmara dos Deputados, através dos veículos que compõem a Rede
Capital de comunicações.
Diariamente, a Rede Capital de Comunicações, numa rede nacional de
suas oito emissoras de rádio, transmite, para todo o Brasil, o Jornal ..36(}9"
um magnífico noticiário que vem desp-ertando um grande interesse na. seio da
,.
opinião pública.
Basta lembrar os altíssimos índices de audiência que vem conseguindo
registrar essa programação da Rede Capital de Comunicações.
Formulamos votos para que a nova TV Capital, CanaiS, obtenha pleno
êxito na sua comunicação com o povo, transformando-se num verdadeiro
instrumento de cultura e de entretenimento.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apreciação pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279 de
1981) que ·autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$
282.483.630.00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e
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três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) ó. fiiOrftànte de sua dívida consolidada
interna tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favoráveL
2
Votação, em turno únic.o, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipa! de. Potirendaba JSP) a ~levar em
Cr$ 6~017 .802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dms cruzetros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981 das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorãvel.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a. elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e sets mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17 de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

4
Votação, em turno único do Projeto d·, Resolução no 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia-como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernarc!ino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, s_etecentos e lezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeirso_ e vinte e quatro cent 1os) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. ·ravorâvel.

s
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e Oito milhões, novencentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 19"81 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs,a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil, e trezentos cruzeiros) tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 90, de 1981 (apreser tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 608,
de l98I, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqUênta e tres mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoldada, tendo
PARECER, sob no 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça. peJa constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 619
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e I:Iugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

Agosto de l981
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9
Votação, em turno únicõ, -do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
- de Municípios, favorãvel.
10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões:
- de Constitulção e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com
vo to vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.
11
V atação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
.
PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.

•

•

12

Votação, em turno único do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
13
Votação, em turno único, -do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal das
ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. baixadas em comemoração ao 179 aniversãrio da Revolução de março de 1964.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"' 240, de 1980, do Senador Franco
Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).
IS
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado Q9
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 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 Aderw
bal Jurema.
16
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça,- pela inconstitucionalidade.

17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139 salârio, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade.

•

•

•

•

•

18
Votação, em turno únicO (apreciação preliminar da constitucionalidade
e juridicidade, nos termos do art. 296 do _Regimento Interno); do Projeto de
Lei do Senado n> 163. de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre~
a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n> 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
19
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7,:de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seís mil, setecentos e vinte e cirico cruzeiros) o montante de sua dívida consólidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissõe~:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j~ridicidade; e
·- de Municípios, favorável.
20
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 s,:de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) aelevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua díVida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões;
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri!:licidade; e
- de Afunirípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 289, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão pata a sessão de
3-9-81.)
.
21
Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MiG) a elevar em
Cr$ 5,700,000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o m~ntante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jUridicidade; e
- de Municípios, favoravel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, dr; adiamento da discussão para a:Sessão de 3 de
..
setembro de corrente ano.)
22

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 ~.de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n~'
409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatíba (SP) a elevar em

•

•
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Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e. cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com.
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 291, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
23
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. C'Ol}l
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favoráveL
24

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
485, de 1981), que autoriza a prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar
em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munici'pios. favorável.
25
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"
610, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar
em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jiistiça, pela constitucionalidade juridici.dade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
•
·
~de Municípios, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão.·
(Levanta-se a sessão às 18 horas -e 40 minutos.)
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2. José Ric-ha

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

PMDB

PDS
I. BeneditoCanelas
2. M;:trtins filho
3. João Calmon
4. João Lúcio

COMPOSIÇÃO
Presidente: Aloysio Chaves
[9.Vice..Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares

•

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(II membros)

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

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Lol:al: Edificio Anelo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223,6244 e 211-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489

•

Vice--Líderes
Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

1. Saldanha Oerzi
2. Luit Fernando Freire

PP
J. Affonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões; Quartas-feiras, às 10:00 hcJTas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 316~

PP
I. Gastão MUller

I. Evelá.sio Vieira

Assistente:' Sérgio da Fonseca Braga- Ramal 34~2
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Coínissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- A.nc:xo das, ComisSÕC!' - Ram~l 3546.

•

.

COMISSÃO DE FINAN.ÇAS -=..--"(CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNIC[PIOS- (CM)
( 17 membros)

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

•

8.

9.

Raimundo Parente
Lomanto Júnior
Amaral Furlan
Amaral Peixoto
Martins Filho
Tarso Outra
Gabriel Hermes
Bernardino Viana
Almir Pinto

Tuncredo r-ieves
Affonso Camargo
Mendes Canale

•

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

Suplentes
PDS
I. José Guiomard
l. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Lins

Titulares

'
3.
4.

S.
6.
·1.

~

9.
I. Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3. Pt:dro Simon
4 Teotónio Vilela
4. Franco Montoro

PMDB
1. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

PP
I. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilhermt: Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às JO:OO hora~
Local Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Aner.o das Comissões - Ramal 4323
COMISSÃO DE LEGISLAÇ.~O SOCIAL {9 membros)

Almir Pinto
LomantP Júnior
Amaral furlan
Amaral Peixoto
Beneditci Canelas
Arno Damiani
Mollcyr:Dalla
Raimundo Parente
Vicente Vuolo

I. José Richa

2.
J.
4.
5

Orestes Qui:rcia
Evandro Carreira
Lálaro Barboza
Agenor Ma.ria

Gastão Müller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

I

2.
3.
4.

5.

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Michiles
Gabriel Hermes

Fr<~nco Montoro
Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

I.

'

•

Suplentes
PDS
I. Arno Damiani
2. Aderbal J urema
3. Almir Pinto

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

\

I. Henrique Santillo

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PMDB
I. Roberto Salurnino

•

Saldanha Derzi

PP
I. Gastão Müller

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Loo..:al: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
I. Evandro Carreira

Titulares
Dinarte Mariz
2. LuizCavalcante
3. José Guiomard
4. Murilo Badaró

I. M aura BcneYides

Saldanh~

Derzi

I. Mendes Canale

A~sistente:

Fátima Abrahào de AraüJo - Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3J2l

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE)
(15 membros)

I, JoséFragelli

8.

Luíz Viana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysío Chaves
José Sarrtey
Lourival Baptista

I,
2.
3.
4,
5.

Paulo BrtJs-sard
Nelson Carneiro
José Rieho.
Mauro ~nevides
Marcos ~reire

S.
6.

PP
1. Alberto Silva

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: RalmuT'ido Parente

I, Raimundo Parente

2. Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2, Humberto Lucena

,MDB
i. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Titulares

I.
2.
3.
4.

PP
I. Gastão Müller

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
i. Aderbal Jurcma
2, Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Mai-tins Filho

PMDB
I. Orestes Quércía

Assistente: Marcelino dos Santos Came!Io - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às LI :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala S~nador Aler.andre Costa
- Anc:r.G das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
1~-Vice-Presidente: Paulo Brossard
2'!.Vice-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3, Josi: Caixeta

2. Agenor Maria

PP

7.

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira -Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às I 0:30 horns
Lo~al: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

I

COMPOSIÇÃO

Adalberm Sena

(CME)

2. Teotônio Vilela
I. Affonso C amargo

PP
I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Frelre

PMDB
I. Adalberto 'Sena

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

! . João Calrnon
2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

I. Milton Cabral
LuizCavalcante
3. José Uns
4. Almir Pinto

Henrique Santi\lo
, Jaison Barreto

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Titulares

L. LomantoJúnior
2. Almir Pinto
3. JoséGuiomard
4. Lourival B,aptista

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. JoàoCalmon
3. >\rno Damiani

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR)
(5 membros)

Titulares

Assistente: LuiL Clli.udio ..de..Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 1 1:00 horas
Local Sala da Comi%ào, na Ala Senador Aler.andre Costa
- Anexo da~ Comiss0cs - Ramal 3339

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - {CSN)
(7 membros I

PP
L Luiz Fernando Freire

I. José Fragel!i

PMOB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

Presidente: Adalberto Sena
\'ice-Presidente: Murilo Badarô

PMDB
I Agenor Maria
l. Nelson Carneiro

COMISSÃO DE SAODE- (CS)
(7 membros)

Titulares

(CLS)

Presidente: Raimundo Parente
\/ice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

PP
1. Saldanha Derzi

Assistente: Lcila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da ComissàÔ, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badaró
5. José Caixeta

Assbtente: Francisco Gonçalves Pereir·
.amai 3496
Rcuniõe~: Quintas-feiras. às I 1:00 h'"
Local Sala' da Comissão, na Ala Senau
Alexandre Cc
- Anexo das Comissões - Ramal . 121"

COMPOSIÇÃO

•

I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Pre;iden-te: Franco Monteiro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Tit ui ares
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L Gastão Müllcr

~it11•lcnt~

PD>
L H:l~ídh Nunes
2. Bea:al·..Jmo Viana
3. José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboz.:..

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luíz Cláudio de Brito - Ramal 1-.'J8
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 hora:.
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale1.andre t;osta
- Aner.o da Comissões- Rat;lal 3121
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUJ'.IJCÁÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

I. Orestes Qué:rda

2. Lázaro Barboza

Assistentes: Helena Isnard Accauhy - 211~3510
Mauro Lopes de S! - .211-3509
Clayton Zanlorenci- 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira - 211-3503
Maria de tourdes Sampaio- 211-3503

COMPOSIÇÃO
PP
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira

1. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

Titulares

C) SER VIÇO DE COM ISS0ES ESPECIAIS E DE

PDS
I, Vicente Yuolo
2. Benedito Ferreira
3. Aloyslo Chaves
4. MiltÔn Cabral

•

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 211.3407

PMDB
1. Evandro Carreira

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

I, LomantoJúnior

2. LuizCavalcante
3. Amaral Peixoto

INQU~RITO

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
·Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-

Anexo das Comissões -

Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal .350~

•
SERVIÇO DE ·COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÂRIO DAS REUNIOES ORDINÂRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEl &A
LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal 3378

Horas

09:00

09:30

10:00

ASSISTENTE

Horas

Comissões

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SERGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Se,nador Nilo Coelho
Ramal4323

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

Ll'.DA

11:00

CLS

Sala <ta Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÃUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3!22

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÂTIMA

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

.\.SSISTENTE

SERGIO

GUILHERME

•
'

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168
'

FRANCISCO

PAULO
ROBERTO

LEDA

-

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

GONÇALVES

•

LUIZ
CLÂUDIO

" ·.-;,r
• ....

(

•

•
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•

SUMÁRIO

ATA DA 137• SESSÃO, EM 1:1 DE AGOSTO DE 1981
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitura de projeto

1-

-Projeto de Lei do Senado n' 229/81, de autoria'do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz alterações na- Consolidação das Leis do
Trabalho, na parte concernente às férias do trabalhador.

•

1.2.2 - Requerimento
- N9 293/81, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcriçãO, nOS-Aifã.iS do Senado Federal, do discuiso-pronunciado
pelo Ministro da Marinha, em nome da Marinha e da Aeronãutica, saudando o Ministro do Exército, ontem, em comemoração !ao '•Dia do Soldado".
1.2.3 -

Discursos do Expediente

SENADOR JOÃO CALMON ~Justificando projet.bs de lei que encaminha à Mesa, dispondo sobre a criaÇão de fontes de recursos destinados ao ensino básico.

·

SENADOR JOSE RICHA -Críticas à participação do capital es-

•

•

trangeiro na exploração do xisto betuminoso.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Exito da campanha de vacinação contra a ·poliomielite "realizada pelo Ministério dá Saúde .
SENADOR ADERBAL JUREMA -Declarações do Ministro da
Agricultura a respeito da importação de alimentos pelo País no corrente
ano.
SENADOR NELSON CARNEIRO - I• aniversario da morte de
Lyda Monteiro da Silva, vítima de atentado terrorista à OAB.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Providencias adotadas
para atender tinanceiramente-~pequenõs- produtores de feÍjão da região de
lrecê-BA. Retificando noticiârio, Veiculado em órgão da Imprensa sulista,
sobre os acontecimentos de violência ocori-idos- em SalVador.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Demolição de barracos da
Vila São José, em Brasília, pela Terracap.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Necrológio de João Dêntice.
SENADOR HELV[DIO NUNES - Participação do Estado do
Piauí, em 198-l, nos- recursos do_ FINOR.-

SENADOR LÁZARO BARBOZA -Importação de alimentos pelo
País, tendo em vista declarações do Ministro da Agricultura sobre o assunto. Demolição de barracos da Vila São José, em Brasília, pela Terracap. Inclusão de Goiandira-GO na região geoetonômic~ do Distrito Federal.
SENADOR DIRCEU CARDOSO -Posse do Dr. Marcos Vieira,
como Superintendente-ExecutivO do Centro Gráfico do .Seriado.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Como Líder- Nota da Direção Regíohãl do PMDB baiano sobre os episódios de violência ocorridos em Salvador.

SENADOR ALOYS/0 CHAVES-Como Líder-Posiçãodo PDS
e do ~verno em relação ao assunto objeto do discurso do orador que o
antecedeu na tribuna.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 230/81, de autoria do Sr. Senador
João Calmon, que autoriza o Poder Executivo a instituir-um adicional
sobre a carga tributária das pessoas físicas e jurídicas, revertendo o produto de sua arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus.
- Projeto de Lei do Senado n' 231/81, de autoria do Sr. Sen~dor
João Calmon, que permite deduções no impostO de renda das pessoas jUrídicas para fins de aplicação em programas de ensino de primeiro- e segundo graus.
-Projeto de Lei do Senado n• 232/81, de autoria do Sr. Senador
João Calmon, que autoriza o Poder Executivo a instituir adicional sobre o
preço ao consumidor_ de cigarros, charutos e fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo
graus.
-,Projeto de Lei do Senado n• 233/81, de autoria do Sr. Senador
João Carffion, qu-e fix·a pel-cCniliài mínimo para aplicação eín educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionâria majoritária.
1.2.5 ~RequerimentO
- N<i' 294/81, de autoria dos Srs. Sen_adores Humberto Lucen~ e Evelãsio Vieira, .de urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 92/81.
1.2.6 - Leitura de indicação
- ~~ 2/81, de a~toria_do Sr.Senador Bernardino Via-na,- que sugere
seja objeto de estudo, pela Comissão de ConstituiçãO e Justiça, assunto rela~jvo a autqx:ização, p~!o Senado Federal, para elevação da dívida cons_olidada de Estados e Municípios.
1.2.7 - Comunicação da Liderança do PDS
- De substituição de membros em comissão mista.
1.2.8 - ComunicaçQ-es da Presidência
- Referente a emenda apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n9
88/80, que figurou na Ordem do Dia da sessão extraordinãria realizada
ontem.
- Convocação de sessão extraordínãria a realizar-se hoje, às IS horas e 3Q minutos, cont Ordem do Dia_ que designa.
1.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução nq 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pai de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00(duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e tr~ mil, seiscentos e trinta cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna. Votação adiada por falta de
... quorum", após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
- Proje_to de Resolução nq 4, de 198 I, que autoriza a Prefeitura M unicipal de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete- mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ••quorum".
8
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-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em CrS 2.718.448,24 (dois mi-lhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada pu r falta de ''quorum".
-Projeto de Resolução n• 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiãs contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00_ (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros)
votação adiada por falta de "'quorum".
-Projeto de Resolução n9 90/81, que autoiiza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Munici.:
pai de Guaxupé (MG) a elevar em CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por
falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolida. Votaç_ão adiada por falta de
"'quorum".
-Projeto-de Resoluçãon~ 96/81, q1:1e aut~riza a Prefeitura-Munici~
pai de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de CrS
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e-nove rriilhões, quinhentos e vinte e
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cin_ço -centavos)._Votação
adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n"' 205/80, que -autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e -o1ió-CCn~
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
"quorum".
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Esci'Ror Josué
Montello, referente ao ingiess_o do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de "quorum".
- Requerimento n9 43/8 I, do Senador Lourival Baptista solicitando
transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército~ da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada por
falta de "quorum".
-Requerimento n• 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos-do art. 371, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco Montoro, ·que estabelece
a participação de representante dos empregados e empresários na admi ..
nistração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). 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 cemitéiiOS.-,{Ajfriei3çãO preliminar da juridicídade). Vo~
taçào adiada por falta de .. quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando dispositivo da Lei n• 3.g07, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Sacia[ (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n9 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salârio. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada por falta de uquorum".
-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessã__o__ ~de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da consiitucionalidade}. Votação adiada por falta
de Hquorum".
-Projeto de Resolução-·n9 8/81, que autoriza a PrefeitUra Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nóve milhões, du-
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zentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada, por falta de
"quorum" para votação do Requerimento n9 289/81.
- Projeto de Resolução n'i' 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal, de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentOs mil cruzeiros), o- montãnte de sua dívida consolidada. Discussão
sobrestada, por falta de "quorum" para votação do Requerimento n'i'
290/81.
~Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco m]l, novecentos e oito cruzeiros eSetenta- e dois
cc;ntavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada,
por falta de "quorum" para votação do Requerimento n9 291/81.
- Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüeç,ta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros}, o _montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em CrS 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Discussão encerrada-, ficando a votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em CrS 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos). Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Munici:
pai de Balsas (MA) a elevar em CrS 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois mil çruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de "quorum".

.

•

•

1.4 - DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR EVELÃS/0 VIEIRA- Inflação e balanço de pagamentos.
-- - SENADOR LEITE CHAVES- Desaparecimento de caminhoneiros
de Apucarana-PR em rodovias pernambucanas.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Aprovação de projetos de lei
que isenta do Imposto de Renda os proventos de inatividade, pagos por
pessoas jurídicas de direito privado, nos limites e condições que especifica.
SENADOR FRANCO MONTORO- Realização, em São Paulo, do
I -Síirip6sio -sobre os Problemas das Ferrovias e Ferroviários.
SENADOR MAURO BENEV!DES- Inauguração da TV Capital,
de Brasília.

•

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 138• SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1981

2.1 -ABERTURA

•

--2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Oficio do Secretário Executivo do Programa GraDde -Carajás.
- N9 57/81, encaminha"iido as informações solicitadas através do
Requerimento n9 74/81, do Senador Itamar Franco, a respeito das atividades ligadas ao Programa Grande Carajâs.

2.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 234/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVo à Lei n9 5.107, de 13-9-66, que
instituiu o FGTS, para o fim de possibilitar a utilização do saldo da conta
vinculada na cOnstrução de mOradia própria independentemente de financiamentO do BNH, rias Condições (Jue especifica.
2.3.- .ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n• 88/80 (n• 3.668/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
proventos de funcionârios aposentados ou postos em disponibilidade, e dâ
outras providências. Aprovado. À sanção.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1979-DF,
que institui ã taxa-de limpeza pública no Distrito Federal, e dâ outras providências. Aprovada. À sanção.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 24/80 (n• 64/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 142 da Organização ln-

..

•

----------------------------------------------------·
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ternacional_ do Trabalho, sobre a Orientação P_rofissiona,l_e a Formação
Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a__ 60': Se_?SãO:_.da Cor)ferência Geral
da Organização Internacional do Trabalho. Aprovado. À Cóinissão de Redação.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 31/80 (n' 65/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n• 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em
Genebra a 24 dejunho de 1970, durante a QUinquagésimaLQuarta Sessão
da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Aprovado. Ã Comissão d~ Redação.
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2.4- DISÇURSO .t\PÚS A ORDEM DO DIA
SENA DOR NELSON CARNEIRO- Mudança dos livros didãticos.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Lázaro Barboza, proferido na sessão de 26-8-81.
~Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido na sessão de 26-8-81.
4 - MESA DIRETORA
5 - I:iDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

•
ATA DA 137~ SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. PASSOS PORTO, JUTAHY MAGALHÃES,
GAstÃO MÜLLER E AC~NOR MARIA

•

•

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESE1!TES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto __;Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Ad~rbal JuremaNilo Coelho- João Lúcio - Luiz Cavalca_nt~-=- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana --João-Calmon- M:Ja,çyr Dalla -,Nelson Carneiro- Tancredo Neves......- Henrique Santiil;.. - Lázaro Barboza- Gastão
MUller- Saldanha Derzi- A.ffonso Camatgo- José Ribha- Evelãsio
Vieira - Pedro Simon.
·
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberto a sessão.
.
Sob a proteção- de Deus iniciamos nossos trabalhos. ;
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l'i'-$ecretãrio.

t lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 229, DE 1981

•

Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, na
parte concernente às férias do trabalhador.
'
O COfigresso Nacional decreta:
Art. 19 A Consolidação das Leis do Trabalho _p~~sa a vigOrar com as
seguintes alterações no seu Capítulo IV, do Título' 11 (das Jérías anuais):
'"Art. 142. O empreg-a·cto perceberá, por ocasião das férias, a
remuneração-que lhe for devida na data da concess~o. em prejufzo
do salário_ do período correspondente.

.-... -.........

-r~---.~.~

........... •

··~·

·--·-r.·' ........ .

145. O pagamento da remuneração das.férias e, se for o
caso. o do abono referido no art. 143, serão efetua4os atê _dois dias
antes do respccrivo período, enquanto o pa&anlento do salário será'
·
satisfeito por Ocasião ·do retorno das (érias: -~·Art.

Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará em Vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as dispoSições em contrârio.
'
Justificação

•

Acolho com _muita honra a $Ugestão contida no presente projeto de lei,
que me está sendo enviada pelo Sindicato dos Trabalbado(es, na Indústria de
Fiação e Te_ç~Jagem do Município do Rio de Janeiro, através de correspondência firmada por seu presidente, Sr. José Zoraldo Cabr_aJ_.
A medida preconizada fundamenta-se na preocupação 'fundamental de
fazer com que o direito às fériiS_~e mesmo a recente inovação~ do recebimento
de uma parte delas em dinheiro (art. 143, ÇLT) n_ão se transfOrmem em meti-.
vo de novas dificuldades, transtornos para o empregado.

Com efeífO,-pOiidera a referida entidade, com o atual estatuto de férias
os trabalhadores de baixa renda continuam não tendo a mínima condição de
goZar férias, pois, se o fizerem quando retornarem ao serviço, não terão di·
nheiro para seus encargos rotineiros. Isto tem levado muitos trabalhadores ao
desespero ou a recorrerem a agiotas, o que, afinalr é um resultado não deseja·
do.
· ·
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
A prova a Consolidação da Leis do Trabalho

................... .... -..... -............ .. -................... .
~

~

D_a Remuneração e do Abono de Férias

Art. 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração
que lhe for devida da data de sua concessão.
§- ]9 Quando o salário fQr pago por hora, com jornadas variáveis,
apurar-se-â a média do período aquisitivo aplicando·se o valor do salârio na
data da concessão das férias.
§29 Quando o salário for pago por tarefa, toinar..se-ã por base a média
da produção no p·eríodo aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da
remuneração- da tarefa da data da concessão das férias.
§ 39 Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagein, -apurar-se-â a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que preCederem à concessão das férias.
§ 49 A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo
com a anotação na CTPS.
§ 5'1 Os adidonais poi-trabalho extraordinário. noturno insalubre ou
perigoso serão computados no salârio que servirâ-de base ao cálculo da remu--neração das férias. · ·
§ 69 Se, no momento das terias, o emPregado não estiver percebendo o
mesmo adicional do período aquisitiVo, ou quando o valor deste não tiver
sid,o uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele perfodo, após a atualiz-aÇão das importâncias pagas, rriediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes (V. Súmula TST 8/, no
apêndice).

Art. 145. O pagamento da remuneração das férías -e, se for o caso, o do
abono referido no art. 143, serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do
respectivo períodO.
Parágrafo Ünico._ O empregado darã quitação do pagamento, com indicação do_ iníciO e do termo das férias.
(Às 'Co!"ltssões de ConstitU(ção ·e Justiça, de Legislação Social e
de Fin~ncas.)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões cõmpete-nteS.
Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
.t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 293, DE 1981
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimerito lnterno. requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado Fedei-ai, do discurso pronunciado pelo Mini~t~o da Marinha, Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Si!\'a F~nseca, em
nome da Marinha e da Aeronáutica, saudando o Miitlstro do Exército, Geperal de Exêrcito-Walter Pires de Carvalho e Albuq~erque, ontem,_e:m comemoração ao '""Dia do Soldado".
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1981. - Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento que vem de ser
lido será publicado e submetido ao exame da Comissão Diietora,·n:Os termos
regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Se_nador João Cilmon.

O SR. JOÃO CALMON PkiJNUNéÍA~DiSCURSO QÜE.
ENTREGUE À REVISA O DO ORADOR; Skli.X PUBLiCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa.
O SR. JOSÉ RICHA (Pronuncia b seguintC?_ discurso, sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, ·srs. ·senadores:
De alguns dias para câ, os j()rnais têm~se ocupado de um assuntç da
maior importância, mas que, -pelÕ erlfoque, tem trazido preocupação a muitos
brasileiros. Trata-se, como admitem os jornais e aqUi tenho o recorte da Folha de S. Paulo. do dia I 6 de agosto, de se abrir a exploração do xisto, uma
das grandes riquezas que o Brasil possui, ~~capital estrangeiro. A Folha de S.
Paulo, jã traz no título da matét{a: "Capital estrangeiro pode ajudar a explorar o xisto".
------Sr. Presidente e Srs. senadOres, há uma verdadeira febre entreguista neste País. Não há mais riqueza em que multinacíonaiS não sejam quase o capital
dominante. Ontem mesmo encerrávamos, à noite, Um simpósio, que a nossa
ComisSão patrocinOu, sobre o Projeto Grande Carajás. E a gente percebe,
claramente- com a presença até do Ministro das Mirias e Energia, pela sua
abalizada voz- que, a pretexto de não haver capital nacional, vai se admitir
o capital estrangeiro e as multinacionais entrafl_d<? neste projeto gritnde Carajâs.
O XistO, durante muitos anos, ~oi ~tUdado apenas através de_ uma usina
protótipo instalada na principal j~idi~braSileiTa, que se sítua no meu Estado,
Município de São Mateus do Sul. Durante todos esses anos, a pretexto de que
se podia comprar petróleo bastante barato, e que portanto a exploração do
xisto era antieconôm1ca, não se cuidou de implementar, através da usina industrial a exploração do xisto. Agora, de repente, tudo passou a ser urgente.
E a pretexto de que não há capital nacional público ou particular para exploração dessas riquezas, se convida e se anuncia a presença de empresas multinacionais no ramo.
Ora, Sr. Presidente, abstraindo a análise polítiCa do Problema, eu vou
alinhar alguns dos argumentos que englobam o aspecto legal, os aspectos técnicos, os aspectos económicos e os aspectos finariceiros dessa notícia que já
tem onze dias e até agora não foi desmentida, de que certamente o capital estrangeiro vem explorar tembém o xisto.
O aspecto legal, Sr. Preside:rite, parece-me fundamental, porque o xisto é
petróleo. A própria Lei 2.004, de 1953, já conceitua o que é petróleo e sobretudo as formas em que ele se encont~a ou, pelo menos, a possibilidade, na
ocasião, de se encontrar; é o de poço e o de xisto; ambos são petróleo.
E a respeito desse aspecto legal fui encantar na Revista de Informação Legislativa, de 1965, um_brilh~nte parecer do então Senador e grande jurista Jo~
saphat Marinho. O parecer é bastante longo e vou ler apenas alguns trechos.
Ele começa por ~azer re~erência a Ult:J. parecer _dat~do de 1958, do então
COriSilltor-Geral da República; Dr. Antônio Gonçalves de Qlive!ra, dizendo,
entre outras coisas, que:
~·oo ponto de vista jurídico a Lei 7.004, que instituiu o monopólio da União na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, sua refinação e transporte, considera o vocábulo upetróleo" como gênero
que compreende as duas espê:cies, diferentes a: saber, petróleo proveniente de poço e petróleo proveniente de xisto".

•

Dá-n_os conta, t<1móém, que:
"A própria empresa - a PETROBRÁS criada pela Lei 2.004,
imediatamente assurriiu a sua função monopolizadora ej_á, em 1963,
uma companhia brasileira, a Companhia Industriai de Rochas Betuminosas, com séde na Capital de São Paulo e com jazidas de xisto
ern Pindamonhagaba, entrava com um anteprojeto de uma usina experimental. E o próprio Conselho Nacional do Petróleo ao analisar
esta pretensão, decidiu o seguinte: negar a autorização solicitada
por inffingir o m6hopólio estatal, determinado pelo inciso II; do
art. I• da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953.
Assim Considerando que a lavra de jazid-as dC rochas betumino·
sas implica refinação de petróleo. que é o de que trata o art. 19 inciso
11, da Lei 2.004 e que o órgão incumbido da orientação e fiscalização da política do monopólio citou o xisto na área vedada à iniciativa particular''.

•

Continua ainda o brilhantejurista Josaphat Marinho, analisando a própria -Mensagem- dõ eniâo Presidente Getúlio Vargas, quando encaminhava à
- anãlise do Congresso Nacional o- anteprojeto de lei. E, já nájustiticativa da
mensagem o Presidente Getúlio Vargas fazia referência:
Ãlém do petróleo, na Amazônia, graças a sedimentos de espessuras consideráveis etc ... havia tambêm no Sul a ocorrência de areniM
tos betuminosos, o que provava a presença de petróleo.
E o próprio texto que

acompanhot~:

a Mensagem diz no seu art. 2'1:

''"A pésquisa, dá lavra, refinação, cOntércio e o transporte de pe_tróleo e seus derivados, inclusive o xisto betuminoso, bem como
quaisquer atividade correlatas ou afins.u

•

P~re~e~me, Sr. Pre~Wente!__ven4o_este parecer, _e sobretudo o corp.entário.

a··cuSsCCaÇ~~ çlesta L_ei 2.004, q~!;!_nào hâ ·a menor dúvida de que o xisto é pe-

tróleo, e que_ como tal, se enquadra na atividade monopolizadora, portanto
de responsabilidade da PETROBRÁS.
OJurista Josaphat Marinho, faz aqui referênciá, a diversos tópicos inseM
ridos nu texto da Lei n9 2.004, e que tem no seu art. 19 o seguinte:
-"CÕnstitui" morlopólio da União, a pesquisa, a Iavra de jazidas
de petróleo e-outros hidro·carbonetos, fluidos, e gases raros_ existentes no território nacional."
Depois faz novamente referências no art. 39, §

•

}'?:

.. Petróleo de poço ou de xisto."
Igualmente, no arL 69, não hâ a menor dúvida quando · iz:
"A Petróleo -Br.Slieiro S/A, PETROBRA::., terã por objeto a
-- -pesquisa, a Iavra, a refmação, o comércio, O transporte "do petróleo
proveniente de pOço ou de xisto."
Vou me eximir de continuar, através dos diversos artigos da Lei n9 2.004,
enfatiZar que o xisto ê petróleo, e portanto se enquadra na atividade monopolizadora da PETROBRÁS.
Mas há um outro aspecto também ligado ao mesmo tema, isto é, ao aspecto legal, que diz que a União tran_sferüã, sem ônus para os Estados e Municípiós, respectivamente, 8 e 2% do -vàlor da jazida em ações da PETROBRÃS, como retribuição a Estados e Municípios onde ocorrem as jazidas. Isto_estã estabelecido no art. 10, § 39, mas no art. 27 vai além, e diz que
além da coproprieda~~·- o Estado ta~bém tem mais 5% do resultado da exploração, isto é~ 5% ·do -CUS(õ de cada ba-rril de petróleo é de propriedade do
Estado, em cujo territ_ório ocorre a jazida, coisa que, diga-se de passagem, a
União não tem obedicido. Os Estados atualmente produtores de petróleo de
poço não têm sido ressarddos pda União destCs percentuais aqui -referidos,
isto é, 8% em forma de ãçôes, porque, avaliada a jazida e incorporada ao capital da PETROBRÁS este valor é incorporado ao Estado ém forma de
ações. A União não teril ábedecido isto e também não tem obedecido à lei de
royalties, que obrigatoriamente, a União teria que pagar ao Estado. no valor
de 5% de cada barril de petróleo encontrado em território estaâ-iial.
---O Sr. Ldzãro Barhõza ~-Permita V. Exf Uma rápida interfer~cia?-(As
serltimeilto do -Ora-dor.) Apenas para dizer, eminente Senador, que quando a
UQião faz o pagamento, d~ses royal_ties, ela o faz por um preço bastante interior ao preçO infernS.cioiial do petróleo, prejudicando ainda mais o Estado
produtor.
O Sr. GilVan Rocha - V. Ex• ffi~ pernÍite?
O SR. JOSE RICHA -

Com prazer Senador Gilvan Rocha.

•
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O Sr. Gilvan Rocha- Apenas acrescentando à informaÇão do nobre Senador Lázaro Barboza trago a-v. Ex' um exemplo concreto: O meu Estado,
sabidamente um dos Estados rico produtor de petróleo. O Es~ado de Sergipe,
lã o município mais miserável do Estad_o__é_ QIDaior-produtor de petróleo.
Acho que não preciso dizer mais nada. Mas acrescentaria ainda na esteira do
discursu de V. Ex' uma observação que se deve fazer sobre Omodelo económico brasileiro que ficou muitO bem caracterizado na entrevista que o nosso
Hgordo Barão de Munchhausen" fez, na última semana, na televisão Globo
onde, num desfiJe de mentiras peío menos três delas se dcstaçam. A primeira
mentira: "A críSe e mundial. Todo mundo está na bancarrota gue o Brasil es~
tã''. Sabe V. Ex• que se o nariz do Ministro crescesse a cada Jnentira que dissesse não ti:itha câmera de televisão ...
O SR. JOsJ;: RICHA -

•

•
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Não caberia mais na televisão.

O Sr. _Gi/van Rocha -:-o=Exatamente, estã é a prime,i~a das mentí~aS d? Ministro .. Todos_ sabemos que os países capitalistas estão sõlrendo un1a críse de
reajuste, eu diria até ideológico. Mas enquanto isso acont~ce nos Estados
U oidos da América, por exemplo 1 todos sabem que a euforia: desenvolvimentista é um fato de hoje em dia naquele país, enquanto o dOlar dispara nos
mercados internacionais, mas dispara diferentementé do cruzeiro~ dispara
para cima. A segunda mentira envolve um tardio reconhecirp.ento do Ministro de que o petróleo não f:: mai_s Q responsâvel pela nossa ihflação. Diz ele:
"'Desafio a qUem provar que houve algum país que percebess~ a tempo a crise
do petróleo". Ora, Ex•, nós sabemos _que isso é outra d~s grar1:des mentiras
porque a crise do petróleo só poderia atingir fOrtemente, coiJio atingiu, paí~es
que estavam naquele momento de crise desenvolvendo o rodÇ>viarismo. E que
países estavam desenvolvendo a Transamazônica, a ponte Rio-Niterói,
Perimetrai-Norte que não o Brasil? Quando riós sabemos que: os outros países
do mundo baseiam os seus transportes em ferrovia e rodov~a. Mas a maior
mentira - essa é que envolve dirctamente o assunto que V. Ex• trata - é
aquela sensação de orfandade n_~ qual o Mi_11;istro jOga a Nição dizendo que
fora do endividamento e fora- da independênci~ cãda vez ma~or do capital es~
trangeiro~ este país não tem s-alvaçãO!" Isto é, depois do Delfim, o dilúvio.
Veja V. Ex• a·que-ponto nós chegamos. Um país rico cOmo:o nosso que tem
reservas como as nossas; um país que tem, como V.~· bem: o ana]isa, riquezas incomensuráveis como o -xisto t!;m que entregar i_sso! Porque ~ep_o~s do
Delfim, o fim. Imagine V. Ex• que istO é o_ fimldos.te_mPos,' é o juizO final.
O SR. JOSJ;: R!CHA- V. Ex• tem toda a razão. Hoje se ilude o povo
brasileiro vendendo a _idéia do maoiq~ejsm9__.__f_Qr~_qº_~a:Pi!-~Ú ~~r~~$~~~-o ?~~
hâ salvação. E daí entregam tudo para as multinacionais, para o capital es~
trangeiro.
Estabelece o jurista Josafá Marin_ho, entretanto, neste ~u brilhante artigo publicado na Revista de Informação Leghlativa, qtiC-ta~to se configura o
monopólio da Uriião, com·relação ~ exploração do petróleo. de poço e do petróleo de xisto que, quando a lei determina que se pague~ aos Estados um
royalty, num percentual d_e 5%, só estabel~e que é_ a PETR9BRÃS a responsâvel. Diz ele que "só para a sociedade e suas subsidiârias, a: obrigaÇão de pagamento de royalty pela lavra feita a Estados e Território, pOrque esse vínculo
se prende díretamente ao monopólio e ao seu exercfcio n9rmar~.
Vou concluir a análise desse aspecto legal citando aqui mais um trecho, o
qual me pareceu adequado à análise desse aspecto que:
Todos esses elementos-:- dizJosafã Marinho-:-- de direito e de
fato conjugam-~-se ·pois, para--situar no próprio qU-adro do mono-:
pólio, Os xistos."

•

Sr. Presidente e Srs. Senadores, evidentemente, na hora f:m que se estabeleceu que a empresa estatal viria permitir contratos de riscOs com empresas
particulares feriu mortalmente o monopólio estatal do petrOleo. Feriu, arre•
bentou!
Vamos, porém~ para efeito de argumentação esquecer,esse aspecto que
feriram a lei e Vamos analisar o aspecto, digamos assim, político da questão.
Vamos analisar o aspecto do interesse nacional nessa questão do petróleo. Se
houve contrato de risco para a exploração de petróleo de poço, pelo menos hã
algum risco na exploração. Pelo rne:no_s a_ empresa estâ fazendo-. eu não concordo com isso - mas pelo menos é um negócio, porque ela dã à empresa a
oportunidade de prospectar e de tentar descobrir petróleo, mas a empresa terã que procurar onde tem petróleo.
No caso do xisto~ completamente diferente, porque jã se sabe onde estão localizadas as jazidas. Então para que entregã-las ao capital estrangeiro
sem risco nenhum? Não hâ o menor cabimento. Nós não podemos concordar
de forma alguma com isto.
Tenho aqui também uma Revista do Cons_elho Nacior,tal do Petrólio, a
de número 73, de janeiro e fevereiro deste ano_ de 1981, eril qúc ela nos dâ con-
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ta, num artigo do Engenheiro Homero Baggio Moreira, o qual é Superintendente da Industrialização do Xisto, órgão criado pela PETROBRÁS para, inclusiVe, provar que a empresa tesolveu assumir também o xisto como o petróleo, e enquadrá-lo na atividade monopolizadora da empresa, tanto é que a
PETROBRÁS criou a Superintendência da Industrialização do Xisto.
Este Superintendente, num artigo publicado nesta Revista do Conselho
Nacional do Petróleo _nos dã con.ta- e aí, então, já vou começar a analisar os
aspectos técnicos da_ questão - de que matéria - prima .riós temos e, em
abundância. Ele demonstra aqui num quadro que os recurso-s levantados pela
Organlzação das Nações ú nidas dão conta de que o Brasil dispõe da segunda
maior jazida do _mundo em xisto pito betuminoso.
Por~t~s recursos levantados pela ONU, o País que detém a maior jazida
do ffi"undo são os Estados Unidos da América com 1 trilhão 158 bilhões de
barris; em segundo lugar v_em o Bi'asil cqm 842 bilhões de barris de petróleo
de xisto, Em terceiro lugar vem a Rússi:i cOm 104 bjlhões. Portanto, vejam
bem os Srs. Senadores, observem bem a diferença que nos separa. Estamos
muito próximos do país detentor da maior jazida e muito distante do terceiro
país, a Rússia, em termos de jã medidas,jã inventariadas. Temgs, portanto, a
m8.téria-prima.
Dos estudos desenvolvidos pela PETROBRÁS se chegou à conclusão, jã
há alguns anos, quando o petróleo importado ainda estava relativamente barato ou pelo menos bem mais barato do que atualmente, de que a exploração
economicamente rentável dessas jazidas eram aquelas cujos parâmetros estivessem estabelecido um teor médio de óleo de 6%. E assim seildo, levantaram
três ocorrênciás mais impÕrtantes do País, porque se situavam bem acima de
6% em teor médio de óleo. São exatamente as que se situam, em primeiro lugar, no meu Estado, o Município de São Mateus do Sul, cujo teor médio de
óleo é 7 ,4%. Em segundo lugar vem São Gabriel, no Rio Grande do Sul, com
7% c, cm terceiro lugar o Pacaraí, no Município de Dom Pedrito também no
Río -Grailde do Sul, coro 6,8% de teor médio de óleo.
DeS-Sa jazida de SãO-MateUs do Sul, que forma a jaZida, chamada de Formação lrati, através da reserva. medida numa ãrea de 64,5 quilômetros quadrados, até um capeamento mãximo de 30 metros de espessura, obteve-se que
a ocorrência é de 560 milhões de barris de óleo. Alêm desse óleo, ainda se podem extrair, nessa mesma jazida, 3,9 milhões de toneladas de gãs liquefeito do
petróleo, 19 bilhões de metros cúbicos d_e gãs combustível e 8,7 milhões de toneladas de enxõfre.
P.or.!a..nto~_vê-_se qu_e,_em termos de_matéri:;t:-prj_qt_a_,__t:I_ão hâ o que reclamar,
Deus foi para conosco bastante generoso.
Vejamos ·em termos de tecnologia. O meSmo superintendente da industrializªção do xisto çliz que existem cerq~. d_e 3 mil patentes de processamento
de xísto, o que demonstra que não existe falta de idéias ou' de criatividade em
felação ao assunto. Realmente, quem dispõe de 3 mil patentes jã conhecidas
-de- processarri6ntõ de xisto, não pode dizer que não tem tecnologia para exploração. E ainda mais, através dessa usina-protótipo, implantada no Município de São Mateus do Sul, no Paranã, chegou-se à conclusão de que é
possível desenvolver uma usina industrial com um investimento de cerca de
60 bilhões de cruzeiros, se se quiser concluir a usina em uma só etapa, ou 64
bilhões de cruzeiros, se se quiser desdobrar em duas etapas, que é, na opinião
dos técn!cos da PETRQBRÂS, mais conveniente, porque o fluxo de caixa, no
investimento ·para a usina· industrial, seria mais suave e haveria, então, condições.

E esse projeto da usina industrial foi viabilizado a partir de apenas 16%
de captação. através de operações financeiras, em moeda estrangeira. E ainda
nos dâ conta o superintendente da industrialização do xisto que os técnicos
da PETROBRÁS, nesse ·estudo, a partir da usina-protótipo, chegaram à conclusão de que esta parcela em moeda estrangeira. a partir do início do funcionamento da usina, é possível ser recuperada em menos de um ano, só da diferença cambial do que representa o custo do petróleo produzido por essa usina
em relação ao petróleo importado.
É bem verdade que esses custos foram levantados no mês de:janeiro_de
1980. Mas me parece que, para efeito de comparação, é possível tomar os

mesmos dados, uma vez que são dados em dólares, em moeda estrangeira.
O cuSto de cada barril de petróleo produzido pela usina industrial de São
Mateus está esHmado em 13 dólares, não se computando, é bem verdade, nesse preço o juro sobre o capital aplicado e as contingências. E conceitua o que
sejam contrrigêncías: contingências seriam os valores empresariais. E se se
computar os juros em moeda estrangeira e mais essas tais contingências, isto
é, os valores empresariais, chegaríamos a um custo mâximo, de cada barril de
petróleo, de 23 dólares. Na época em que foram feitos esses estudos, o barril
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de petróleo era importado pelo Brasil a 30 dólares. Portanto, se ess<i díferença
cambial jâ faría com que o einPreendimento fosse viabilizado e se "": 1 nseguisse
pagar o percentual de I 6%, contraído através de operações final~r>t:'iras em
moeda estrangeira, em menos de um ano·· após o funcionamento da usina.
Sr. Presidente, vê-se por aí, também, que os aspectos econôrnicos da
questão pratica-mente írteXiStem-.- E viabilizar um empreendimento com sessenta bilhões de cruzeiros significaria quanto, hoje? SeiScentoS: milhões de
dólares! Ora~ um investirrieiltO equivalente a seiscentos milhões de dólares
para extrair um produto dessa natureza, vital para, pelo menos tentaJ .11os
equilibrar o nosso balanço de pagamentos, parece-me que era um esforço que
o País tinha que fazer sem precisar entregar às multinacionais.
Vejam bem os Srs. Senadores e eu tive o cuidado de, hoje pela manhã, rapidamente, fazer um levantamento. O que se aprovou no Senado, Senador
DirCeu Cardoso - V. Ex' que é tão diligente nesta questão, ou pelo menos
contra esses empréstimos- -só oS CmprêSiírrios~ aUtorizados pelo Senado Federal, fora os que não foram autorizãdos, nestes dois anos e meio do meu
mandato, verifiquei: nó- pririieii"O--ano, eril f979, O-Senado aprovou empréstimos para Estados e Municípios, em mOeda estrangeira, correspondentes a um
bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões de dólares. Quer dizer, vamos
aqui, a cada dia, aprovando dez, vinte, trinta projetas, mas, mi hora em que
vamos somar, vejam bem: umbilhão, trezeptos e quarenta e dois milhões de
dólares, no ano de 1979, mais Oitocelitós e-dezesseis milhões de dólares, no
ano de 1980. E apenas neste primeiro semestre~ Pois ai lida não computei- q
mês de agosto, chegamos à cifra QUe vai a setecentos e cinqUenta e cinco milhões de dólares. País com este-dinheiro, só o que nós aprovamos para Estados e Municípios, ·dinheiro cuja destinação, a maior parte, sabem os Srs. Senadores, não ê- para obras prioritãrias, pois só o que nós aprovamos em quatro meses aqui no Senado para Estados e Municípios dava para viabilizar essa
usina, que, imediatamente após entrar em funcionamento, vai no"s dar 51 mil
barris de petróleo por dia.
O Sr. Alberto Silva - Dá licença para um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSE RICHA - Pois não, com prazer.
O Sr. Alberto Silva - Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estava
acompanhando o discurso de V. Ex• sobre o xisto e gostaria de saber de V.
Ex' qual é a produção da usina: são cinqUenta mil barris de petróleo por dia'?
O SR. JOS!õ RICHA- A produção serâ de cinqüenta e um mil barris de
petróleo por dia, após a conlcusão da usina industrial, porque o que existe
hoje é uma usina-protótipo, que é protótipo desde quando eu era menino.
O Sr. Alberto Silva - Quanto custaria- a usina?
O SR. JOSJ:: RICHA- Estimada a preços de janeiro de 19go, custaria
sessenta bilhões de cruzeiros, se construída numa só etapa, sessenta e quatro
bilhões de cruzeiros, se construída em duas etapas, ou o equivalente a sessen-'
ta milhões de dólares, se construída numa só etapa, a preços de janeiro de
1980.
. .
O Sf~ Alberto Silva~ Nobre Senador, eu pedi o aparte para dizer a V.
Ex' que "este País é perdulariamente rico. V. Ex• dã o exemplo do xisto, que
contém pouco mais de 6% de óleo, requer uma usina de sessenta e quatro bilhões de cruzeiros para produzir cinqUenta e um mil barris/dia de petróleo.
Pois bem, existe uma planta no Nordeste chamada marmeleiro, que é uma
planta invasora, é uma praga, todo mundo tem ódio daquela planta, porque é
só abrir uma roça e o primeiro que nasce é o marmeleiro. Pois bem, o marmeleiro tem, na sua casca , intrinsecamente na sUa estrUtura de árvore, 5% de
óleo, e para se extrair o- óleo do marmeleiro basta cortã-lo, jogar dentro de
uma panela, lavâ-lo com ãlcool, o óleo sai e o âlcool é totalmente recuperado.
De modo que custa a preço de banana a instalação de de uma usina para o
aproveitamento do marmeleiro. E sabe qual é o volume que tem no Nordeste?
Um volume que daria para tirar, por dia, 163 mil barris, três vezes mais do
que urna usina de xisto. Mas eu diria isto para complementar; a usina de xisto.
com -a usina de marmeleiro daria aí uns 200 mil barris dias - a PETROBRÃS deve caminhar para os 500 mil, e então estaríamos independentes
em petróleo. Quero congratular-me com V. Ex• p~r apontar uma riqueza que
exiSte no Paranã. E o Nordeste todo reunido tem uma riqueza extraordinariamente presente que, se aproveitada, daria óleo além do âlcaol que a madeira
pode produzir.

O SR. JOSE RICHA- V. Ex• tem toda a razão. Imagino que não tenha
sido a intenção de V. Ex• comparar, mas acho que dã para fazer tudo ao mesmo tempo. Basta que se tenha bom senso ao se relacionar as prioridades deste
País. Veja bem: V. Ex• acaba de nos dar um dado da maior importância, o
que demonstra o extraordinário potencial energético deste Pais, que vem enriquecer o meu discurso. Estou também trazendo ao conhecimento da Casa
uma riqueza: que-temos lã no Paraná, que além de petróleo, é preciSo qUe se

frise, tem gáS liquefeito de petróleo, o óleo combustível, o enxofre, como subproduto.

•

O Sr. Alberto Silva- O marmeleiro, Ex•, dâ o óleo, dâ o âlcool, dâ a lignina e dá a proteína. Uma tonelada de marmeleiro dá 150 litros de álcool, 250
quilos de lignína. Só estou falando no óleo- 5% é óleo. Imagine que riqueza
fabulosa! ·
O SR. JOSÊ: RICHA -

Perfeito. V. Ex• tem toda a razão.

O Sr._ Gabriel Hennes- Permite V. Ex•, nobre Senador?
O SR. JOSÉ RICHA -

Ouço o aparte do noore Senador.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, serei rãpido, mesmo porque já
estâ ali a luz vermelha advertindo que o tempo de V. Ex' jã eStã findo. Hã
bem poucos dias, numa leitura muito· mais leve do que esta da revista da PE~
TRÇ)BRÁ_S, y. Ex~ encontra na Manchete um estudo sobre o xisto. E se V.
Ex~ quiser voltar um anO e meio atrás, na mesma revista encontrarã um outro
estudo também sobre o xisto naquelas áreas da Amazónia, acentuadamente
naS faixas que ficam entre o Pará e o Amazonas. Eu queria apenas alertar o
nobre S.enador de que seriã conveniente, rever bem os números de produção e
_os números de custo, porque quando nós falamos, às vezes, em participação
de capital estrangeiro, que temos de olhar com todo o cuidado, ternos que ver'ificar que eStudos sérios, estudos técnicos mostram que para resolver, por
exemplo, os problemas de Carajás, nós caminhamos não- para 60 bilhões de
dólares, mas para 90 bilhões de dólares. E para que essas usinas de xisto sejam realmente comerciais e não usinas-piloto, os números são muito mais volumosos, em dólares, do que os números que V. Ex• está citando. Eu diria
apenas ao nobre Senador, que é um homem estudioso e que tem naturalmente
atenção para esses assuntos, o que é natural e louvável e que não nos espanta,
já que V. Ex• é vacinado com o sangue de árabe- e o árabe olha muito os
·números- que deve haver. um pequeno equívoco nos números qUe V. Ex• está dando; Eu aconselharia a V. Ex• procurar, com mais cuidado, o custo que é
necessáriO pã.ra transformar aS usinas de xisto em usinas comerciais.

O SR. JOSÊ RICHA - Então, eu vou repetir para que V. Ex• ouça e
sendo do Partido do Goveráo, V. Ex• poderia corrigir na PETROBRÁS, Çorque estes dados são dela. Já fiz a ressalva de que são dados correspondentes a
cãlculos feitos no mês de janeiro de 1980. Os cuStos -correspondein, no mês- de
janeiro de 1980, aos seguintes: _em urna única etapa, os investimentos seriam
da ordem de 60 bilhões de cruzerios; em duas etapas, 64 bilhões de cruzeiros.
f.~li até -~on_i_erir, porque n:t.e a_ssusto um pouco. A conversão em dólar não
tem. Quanto era o dólar naquela época'?

•

•

•

O SR. Jutahy Magalhães- Hoje, representaria mais de um bilhão de
dólares.

O Sr. HenTique Sai-ztillo -

Mais de três_ bilhões de dólares ...

O SR. JOSÉ RICHA - Parece-me que não, sefiain fiais ou menos 600
milhões de dólares. Eu só tenho os valores em cruzeiros de janeiro de 1980.
São 60 -bilhões de cruzeiros~ Na época, o dólar deveria estar quanto? Agora
ele está cento e poucos cruzeiros.

O Sr. Henrique Santillo -

•

Seriam quase dois bilhões de dólares.

O SR. JOSÉ RICHA - Ouço o nobre Sena.dor Affonso Camargo.
O Sr.- Affoiüo CGmai'go - Quçria fazer minhas as suas Palavras - V.
Ex• sabe que acompanho hã muitos anos o problema do xisto do Paraná- e
dizer que dentro também dos números que possuo V. Ex' estã certo, porque a
variação que existe está em tO! no de 45%, o que poderia ter aumentado, mas
não invalida todo o raciocínio de V. Ex'- Infelizmente, o que ocorre é que no
_País se governa por crise. Confesso a V. Ex• que não tenho receio que a industrialízaçào do xisto seja entregue a capitais particulares e muito menos a capitais estrangeiros. Acho tão clara a posição_ do xisto/petróleo, do xistojóleo e
o xisto é monOpólio do Governo, que, apesar dessa notícia que saiu piJblícada, não me preocupo. O que me preocupa, Senador José Richa, é que como
nós trabalhamos por crise, é que venha acontecer com o- xisto do Paraná o
quejã vem acontecendo com o PROÁLCOOL; na medida em que o preço internacional do petróleo começa a se estabilizar, até com a possibilidade de
baixar, toda aquela preocupação que tivemos com a alta .do petróleo começaremos a deixar de tê-la. O nosso problema é dirriüiuir riscos, e por qualquer
preço que fosse; a energia feita aqui no País, com á. nossa tecnologia, tornando o País cada vez mais independente de combustível para ser im-portado, seriã sempre Vã.ntajo-56 sOb o aspecto econômico e sob o aspecto de segurança

•

•

•

do País. V. Ex• tem toda a razão, e sei que V. Ex• voltará a este assunto mais
vezes, para que o Senado tenha conhecimento do que ocorre com_ este combustível, com esta energia que estã lá no Paraná, há muitos anOs, parada, com
o início -desta usina rn-dustrial sendo protelado.
O SR. JOS~ R!CHA- V. Ex• tem toda a razão. Este~ um aspecto da
maior im-pOi-tâ-IicTã.- que rião estava alinhavado nos ângulos em que analisei o
problema, o aspecto estratégico, o aspecto da segUrança nacional. Veja bem
V. Ex•: a Rússia que tem 104 bilhões de barris de reservas ~onhecidas, enquanto que o Brasil tem 842 bilhões de barris de reservasjã co;nhecidas, medidas e inventariadas, a Rússia, apesar -de ser auto~suficiente :em petróleo de
poço, assim mesmo desenvolveu a tecnologia do processame11:to do xisto, por
uma questão estratégica. Imagine o Brasil que tendo oito Vezes em jazidas
medidas, mais xisto que a Rússia, portanto, imagina-se que eth melhores condições ténicas o Seu aproveitamentO e rentabilidade econômiqa. praticamente
não fez Ii.ada neste campo. E, agora, quando se chega à conblusão de que é
preciso acelerar o processo da industrialização do xisto, não tem capital, não
tem recursos, então vamos entregar às multinacionais.

O Sr. Henrique Santi/lo -

Permite V. Ex• um aparte?'

O SR. PRESDENTE (Passos Pôrto) Lembro que o seu tempo está esgotado.
O SR. JOS~ R!CHA aparte que vou aceitar.

•

•

•

(Faz soar a i::ampainha.) .

Sr. Presidente, jã concluirei. Este é o último

Ouço com prazer o nobre Senador Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santillo- "Gostáfia de, também, colocar-me ao lado de
V. Ex• quanto à grande preocupação que V. Ex• está tendo cO:m a possível entrega, ou pelo menos da questão já" discutida no seio do Gov(:rno, da entrega
do_xis_to betuminoso às mu.ltinac_ionai_s. E V. Ex! tem_ inteir~ raião. Ml!it!ls
coisas já se fizerain neste Pais, e continuám a ser feítas, à revelia da _opinião
pública, às ocultas, em gabinetes fechados, e contra oS intere~ses nacionais. É
gravíssüno Isso aí. ·com todOs os custos que possam haver, deveríamos implantar uma indústria de xisto betuminosos na região a qUe V. Ex• alude,
quaisquer que fossem esses custos, para impedir que uma empresa multinacional daquilo se asSenhoreasse. E istO setia altamente lucraqvo, sem sombra
de dúvida, porque custaria de 23 a 25 dólares o barril e, meS{llo com o preço
estabilizado do petróleo, internacionalmente, o lucro seria fabuloso para
atrair qualquer empresa multinacional O Estado, sim, o Est~do precisa bancar até um possível déficit na produção desse petróleo. O Estado, sim, nas
mãos do Estado. Essa é que é a grande verdade. Porque, veja:V. Ex•, se a PETROBRÁS gastar, lá~ de dois a três bilhões de dólares de ipvestimento, na
área, para produzir 51 mil barris de petróleo. diariamente, ela estarã pagando
em juros quase que o valor a tua! dos 51 mil barris diârios durfinte um ano. Os
juros internacionais estão altíssimos. O Estado deve bancar;isso, aí, em termos da defesa da soberania nacional. Solidarizo-me com V. Ex• V. Ex• tem
razão. E continua este GOverno, eminente Senador, usancJo os execráveis
decretos-leis, ignóbeis decretos-leis, que se aprovam por de"curso de prazo.
Aqui, eu tenho em mãos mais um decreto~lei para a coleção~ de n9 1.864, de
26 de feverei"ro de 1981. Foi constituída, ontem, uma Coin~são mista para
examiná-lo. De que trata esse decreto-lei? Dispõe sobre ocupação provisória
de imóveis para a pesquisa e lavra de petróleo. Assunto altamente discutível,
feito em gahinete fechado e já provocando efeitos desde o dia 26 de fevereiro
de 1981. E este Congresso Nacional, estou certo, mais uma ve:z, sobre isso não
se pronuncia rã e~- daqui a 40 dias, esta rã este decretO-lei, sem ~mendas- porque a Constítuição que -arestá-itãOo-pefinite- aproVãdo.
O SR. JOSÉ RICHA - É, V. Ex• tem toda a razão e: incorporo, com
grande prazer, ao meu discurso o seu aparte e a sua análiSe. Mas, quero apenas tranqUilizá-lo que, nesse próprio jornal, do dia 16 de agosto, há 11 dias
atrás, o Superintendente da industrialização do xisto da PETROBRÁS disse
que os valores - aí ~-o que quero dizer a V. Ex• - os valóres atualizados,
com relação_ ao custo de implantação dessa usina industrial,. estão na ordem
de I bilhão e duzentos milhões de dólares, para uma etapa e 2,2 _bilhões _de
dólares para a segunda etapa, para o total do empreendirrlento.

•
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Mas, isto, em menos de 2 anos, aprovamos aqui para qUe? Num município para construir estação rodoviária, noutro p_ara pagar funCionalismo, num
terceiro para construir tinha férrea, e Vai por aí, para transposição de linha
férrea, do centro da cidade para um quilômetro na periferia~ para tudo isso,
vejam V. Ex•s, se somado, o total que atingem.
Então, é uma questão de d~cisão política. Cabe ao GoV:erno, em vez de
ficar mandando essas mensagens, endividando o País, aumen~ando a sua dívi-

a

da externa, autorizando Estados e Municípios -cOntrair empréstimos, na
maioria, agora, já para questões mtiitO-mais ·políücas do_que administrativas,
concentrar esses recursos para a implementação de um programa dessa natu~
reza, livrando-nos da possibilidade de ter que entregar ao capital estrangeiro.
Muito obrigado, Sr. ~residente, pela tolerância. (Muito bem! Palmas.)
O SR: PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Mesa extrapolou, em mais de
30 minutos, o período destinado ao Expediente e a sua prorrogação, mas não
pode deixar de conceder a palavra a alguns dos Srs. Senadores que a solicitaram para fazer breves comunicações.
De modo que vou submeter a votos a prorrogação da Hora do Expediente por mais 15 minutos, a· fim de que possamos ouvir os Senadores que solicitaram, aqui, falar em breves cõmunicações.
Em votação .
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica a Hora do Expediente prorrogada por mais 15 minutos. Solicito,
então, ao_s nobres colegas que falem o mais rápido possível, a fim de que possamos iniciar a Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- (Para uma comunicação. Pronuncia
o seguinte discu~so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pela segunda vez, nos parâmetros da ofensiva deflagrada confra a políomielíte, pelo Ministro Waldyr Arcoverde, realizol! o Ministério da Saúde. a
vacinação maciça de 21.146.111 (vinte e hum milhões, cento e quarenta e seis
rriil, cento e onze) crianças, de rilenos de 5 anos de idade (dados apurados até
21 de agosto de 1981), para umapopu/ação alvo de quase 22 milhões de
crianças, em todas as Unidades da Federação.
~
Quando, por ocasião do lançamento da campanha, precisamente levada
a efeito a 14 de junho de 1980,- então proclamado o Dia Nacional da Vacinação.- foram vacinadas 15.178.516 (quinze milhões, cento e setenta e oito
mil e quinhentas e dezesseis) crianças. ou seja, 81,7% de uma população alvo,
estimada pelas equipes de médicos e técnicos do Ministério da Saúde.
O País inteiro atendeu aos apelos estão formulados pelo ilustre Ministro
Waldyr Arcoverde, e colaborou com o Ministério da Saúde na obtenção daqueles expressivos resultados.
Sobre o assunto, ocupei a tribuna do Senado Federal, tecendo, na qualidade de médico, considerações acerca do alcance, do significado e das conseqüências da notável mobilização realizada contra a poliomielite, visando erradicar, em definitivo, esse terrível flagelo.
Venho, agOra, a exemplo -do que fiz no ano passado, felicitar o incansável Ministro Waldyr Arcoverde e, ao mesmo tempo, congratular-me com as
equipes de médicos, técnicos e dedicados servidores do Ministério da Saúde,
pelo pleno sucesso desta segunda ofensiva contra a-poliomielite, que se realizou, em escala ainda maior do que a de 1980, a 15 de agosto do corrente ano.
Desta vez, a cobertura da população alvo vacinada, atingiu a taxa de

82,06% no Território Nacional.
No Estado de_ S~rgipe, foram atingidas as metas prefixadas, tendo sido
vacinadas 225.889 (duzentas e vinte e cinco mil, oitocentas e oitenta e nove)
Crianças, sendo 208.995, até cinco anos e 16.894 depois de cinco anos de idade, - número qi.le demonstra a ampla cooperação do Governador Augusto
Franco, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado, dirigida com reconhecida competência pel_o· Doutor José Machado.
Dispenso-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de alongar-me sobre os aspectos técnicos da vasta operação realizada pelo Ministério da Saúde, porque
a matéria já foi objeto de exam_e neste Plenário.
Cumpro, no entanto, o dever de associar-me aos nobres Senadores Almir
Pinto, Helvídio Nunes, Alberto Silva, Bernardino Viana e Dirceu Cardoso,
quando, na oportunidade dos debates então travados, expressaram manifestações de apoio e irrestritos aplausos à capa~idade empreendedora, competência e ded~cação do Ministro Waldyr Arcoverde, que planejou, coordenou e
dirigiu as equipes de médicos, técnicos e servidores do Ministério da Saúde,
responsáveis pelo êxito integral da vacinação maciça contra a poliomielite.
O mapa anexo, ·cuja incorpOração ao texto deste meu pronunciamento
solicito nesta oportunidade, transcreve os dados quantitativos que ·evidenciam is dimensões da Vacinação realizada em todas as Unidades da Federação-.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA NACIONAL DE AÇOES BÁSICAS DE SAÚDE
DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA
A POLIOMIELITE
- 15.08.81-

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra, para uma
comunicaÇão, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- (Para uma comunicação. Sem revisão
o orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a consciência democrática da
N aç_~o recorda que há um ano foi abalada por dois tristes acontecimentos.
Na Ordem dos Advogados, no Rio de Janeiro, falecia, vítima de uma
bomba, a Secretaria-Geral do Conselho Federai, a saudosa senhora Lyda
Monteiro da SiJva, dei~ando perple_~a a Nação_ com a violência e a brutalidade do gesto.
Mas não foi só ni Or_dem dos Advogados; também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, igual violência ocorreu, atingindo o funcionário Josê.
Ribamar, tornando-o paralítico, impossibilitando-o de continuar no exercício de suas funções.
Hoje, em todas as seções da Ordem dos Advogados por todo o País missas se rezam pela alma de Lyda Monteiro -da Silva, e manifestações se sucedem, de protesto contra esses atentados atê. agora não apurados.
Em nome dos que prezam a consciência democrática da Nação, quero
deixar aqui consigna~as a soli_dari~dade e_ a esperança de qu~ tais atentados
sejam um dia apu-rados, para que nãO mais se reproduzam, para a tranqUilidade e segurança do País_. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra, para uma
comunicação, ao-nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JtJTAifV MAGALHÃES (Para uma co-municação: Sem revisão
do orador.)- S'r. Presidente, Srs. Senadores:
Rapidamente, desejo fazer a comunicação a esta· Casa de dois assuntos
do maior interesse do meu Estado.
Em primeiro lugar:

•

•

•

FIGUEIREDO RECOMENDA
RECURSOS PARA IRECB
Brasília (O Globo) -O Presiderite João Figueiredo recomen-

d6ü Ontem ao ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, que não deixe

(I) Estimativas de população revisadas para 15·8-81, com base nos censos de 1970 e 1980
(2) Resultados finais, sujeitos a revisão,
. (3) Zona rural norte a ser vadnada em setembro.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbat Jurema, para uma comunicação.
O SR. AOERBAL JUREMA (Para uma comunicação. Sem revisão o
orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Trago aqui uma inforlnaÇão da maior importância. O Ministro Amaury
Stabile declarou hoje, em toda a imprensa do País, que não houve importação, este ano, de milho, arroz ou qualquer outro grão, exceto o trigo, no
primeiro semestre deste ano - o trigo tem sido urii produto tradicional de
importação. S. Ex• reafirmou a ex·peCtatiVa de qi.te este ano não haverã importação de grãos para a alimentação, como o arroz, feijão ou milho. Explicou o Ministro da Agricultura que os picidutos desembarcados no País, no
início do_ano, são o restante de operações fechadas no ano passado. Este ano,
o País não importou e não vai rie6e:Ssitar -imPortat,- se Deus quiser, pOis está
tudo correndo bem com a nossa safra, reafirmando ainda que o País não importará alimentos este ano, com•exceção do trigo. O Ministro Stabile esclareceu que esse produto custará entre 800 a 900 milhões de dólares pelas 4 milhões de toneladas que teremos que comprar lá fora.
Esta é a comimicaçãO;--sr. Presidente, que fazemos da tribuna porque,
ainda nesta semana, ilustres Senadores da Oposição afirmaram a este Plenário que nós continuávamos irilportando gêneros de primeira ·necessidade.
Vem o Ministro Amiu'TfStabile, com a responsabilidade do seu cargo,
declarar à Nação que, no primeiro semestre deste ano, afora o trigo, não houve importação de grãos. (A-fuito btiml)

faltar_ recursos aos pequenos produtores de feijão de lrecê, município do sul da Bahia.
Ontem mesmo o presidente do Banco do Brasil, Oswaldo Colin, destacou 12 funcionários do BB de outros Estados para Irecê, de
forma a .. descongestionar" o grande volume de pedidos de créditos
para plantio de feijão, que nos últimos úias alcançou 16 mil.
Oswaldo CoHri iilformou que o alto número de pedidos de crédito foi causado pela ocorrência de chuvas na região, que fez com
que crs plantadores de feijão, em sua esmagadora maioria c_onstituí-da de pequenos· produtores, procurassem a agência do Banco ao
mesmo- tempo.
Colin informou também que, entre as medidas tomadas, serão
criados postos de emergência em todo o município (em- escOlas, igrejas etc.)~ de tal maneira que (odes os produtores sejam atendidos no
menor espaço de tempo possível. O Globo, 27-8-81.
Essa informação é da maior irriportância para a Região do Irecê, onde o
ambiente já estava com uma certa preocupação dos produtores, por já estar
chegando ao final da época do plantio.
A segunda informação, Sr. Presjdente, é para fazer uma retificação na
n~lí~ia d_e um j9t-nãl d(!h9je, da sul do País, que declara que ontem, no meu
Estado, na Bahia, foram depredados cento_ e quarenta e nove_ ônibus. Na realidade, ocorreram ii'liddentes com apenas meia dúzia de ônibgs. Esses incidentes foram provocados, infelizmente, por menores que foram encaminhados ao Juizado de Menores.
Os incidentes previstos para ontem não ocorreram, graças à aÇão preventiva do Sr. Governador do Estado e também à atifilde e compreensão-de representantes de diversos partidos da Oposição e do Governo--que, unidos, trabalharam para evitar que houvesse o confronto que estava previsto para a
data de ontem. Felizmente nãO -ácoireti e a Bahia ontem viveu um dia de paz e
tranqüitidade. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller)- Tem a palavra, para uma comunicação, o nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQl'E SANTIU.O (Para uma comunicação. Sem revisão
do ordor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Poderia parecer estar eu levantando aqui, agora, uma questão sumamente" paroquial. No entanto. que tribuna tem o brasiliense, que tribuna tem a po-

•
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pulaçào do Distrito Federal? A tribuna do Distrito Federat6 a tribuna do Senado Federal.
Lamentável que continue sendo apenas a tribuna do 'Senado Federal.
Nós estamos aqui para, junto com a comunidade brasiliense, continuar lutando para que ela possa ter, realmente, uma tribuna própria pa:ra levantar todas
as suas questões.
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e, ao mesmo tempo, me solidarizo com a OAB de Brasília, que estã colocando
à dispos~ção daquelas famílias angustiadas e oprimidas a assistência jurídica
necessána para que tenham, pelo menos a defesa de seus direitos. (Muito

bem! Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, nos últimos dois dia& têm ocorrido fatos extremamente desagradáveis. A TERRA CAP tem demQlido na chamada
Vila São José, nas proximidades de Taguatinga, dezenas de barracos, com
muita violência, efetuando, inclusive, prisões.

.

Ontem meSmo duas pessoas, dois membros do Diretórip do PMDB aqui
de Brasília - o nosso Partido tem um Diretório na sua estrUtura interna aqui
em Brasília - esses dois membros foram presos ontem, por estarem ali
solidarizando-se com aquela comunidade sofrida.
Esta Vila de São José, Sr. Presidente, é constituída m~is ou menos por
500 famílias que sobrevivem não sei como, da coleta de lixo~ da sobra social.
São exilados econôniicos, se V. Ex• me permitir utilizar aqUi a terminologia

da ONU.

•

•

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

S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

.

E sem mandado judicíãl, com a garantia das metralhadoras da Polícia
Miníülr do Distríto Federal, sem a presença de um Oficial de Justiça e muito
menos de um Assistente Social, estão demolindo, na violênc)a, estes barracos
e ali estão ficando dezenas e dezenas de famílias ao relento. Não estão dando
nem mesmo uma orientação a estas famílias, um encamirlhamento a estas
famítias, estão transformando~as em efetivos marginais. .

Ora, Sr. Presidente, o eminente porta~voz do Palácío dp Planalto, há alguns dias, o Sr. Carlos Átila, mando_u.um recado à Nação: "'Olha, cuidado, se
essa coisa continuar não poderá haver eleições", E nós estabtos preocupados
com isso, porque na verdade. em müifo lugares deste País estão provocando a
sociedade brasileira. Ela não pode ser estática, ela não há de ser estática, por~
que ela é que está sofrendo a angustiante e aflitiva conseqüência de uma crise
económica que ela não provocou, porque nunca foi chamada a decidir .

De modo, Sr. Presidente, neste caso, que não é um casb isolado no Distrito Federal, porque há questão de um mês, em uma outr~ localidade, tam~
bi!:m se expulsaram centenas de famílias e há questão de un'l. mês e meio, em
outra localidade, outra centena de famílias também foi expulsa pela violência,
eu, desta tribuna, que é a tribuna do Distrito Federal tamb~, é a tribuna do
País, é a tribuna da Nação e, especificamente, é também a Çâmara de Vereadores do Distrito Federal, desta tribuna da Câmara d~ Ver~adores do Distrito Federal, eu quero fazer um apelo ao bom senso- é um:a questão apenas
de bom senso- ao Sr. Presidente da TERRACAP, que ~ão faça isso, que
respeite aquela comunidade, e que, se aquela comunidade e$tá há algum tem~
po, há alguns ~nos ou a há alguns meses desrespeitando as l~is do Pais, é por~
que foi obrigada a invadir um pedaço de terra; que ela seja;encaminhada decentemente, como determina a sua dignidade humana.
O Sr. Lázaro Barboza -

O SR. EVELÃS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVIS/10 DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

Muito beml

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -

Sr. Presidente e Srs. Senadores:

De certo tempo a esta parte tenho ocupado a tribuna do Senado Federal
para tecer críticas relativamente ao procedimento da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE., no que diz respeito aos direitos
e aOs ··tn(eress.es legítimos do meu Estado, o Piauí.
Hoje, Sr. Presidente, novo reparo desejo fazer ao procedimento daquela
agência de desenvolvimento regional e o faço com números. O orçamento
previsto para o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste- FINO R, para o
exercício de 81 é de trinta e dois bilhões de cruzeiros. Conforme o relatório da
última reunião do Conselho Deliberativo daquele órgão, realizada nos últiw
mos dias de julhos próximo, já foram distribuídos pretérito, jâ foram distribuídos onze bilhõ.Cs e seisCentos e oitenta e três rriilhões do FINOR. Pois
bem, dessa importância de quase doze bilhões de cruzeiros, coube ao Piauí
apenas a quantia de quatrocentos e setenta milhões de cruzeiros.. O Estado de
Pernambuco foi contemplado com mais de dois bilhões e trezentos milhões; a
Bahia com uma importância aproximada~ a Minas Gerais coube quase dois
bilhões e ao Ceará precisamente um bilhão, oitocentos e setenta e cinco mi~
lhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Piauí não pede. não deseja, não reclama
uma participação igual à participação que vem sendo atribuída à Bahia, ao
Ceará e a Pernambuco. Não, nós conhecemos as nossas limitações, Agora,
com o que não podemos concordar é que o Piauí esteja participando, em
1981, com 3,2% dos recursos do FINO R, enquanto, em 1978, participou com
3,7% do mesmo Fundo de Investimento do Nordeste.. Ao invés de aumentar a
participação do Piauí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa participação vem
diminuindo, vem regredindo. Por culpa de quem? Dos empresários do Piauí?
Não se diz oficialmente, mas nos corredores espalha-se a notícia de que o emt)resariado piauienSe é pouco agressivo ou, então, está sendo mal assessorado.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ora, Sr. Presideni,e, deste modo, as
Oposições precisam realmente ficar preocupadas com o tecado que o Sr.
P?rta~voz do Palácio do Planalto deu à Nação, aquele recadinho, há alguns
dws, colocado em cantos de páginas de alguns jornais deste País, mas esteja
certo, porque nós estamos convecidos, nós estamos ·certos de que vai ser impossível manter o povo na situação de cordeiro.
Ora, enganam~se os qu~ pensam que este País é consÜtuído de 120 milhões de imbecis, de idiotas. Não, aqui há gente que pensa, ia qui há povo que
procura se organizar, aqui há povo que está disposto-a defeil.der o seu direito.
Portanto, reg.ístro mais uma vez este apelo, é um apelo às aUtoridades do Distrito Federal, aqui desta tribuna da Câmara de Vereadores ido Distrito Federal. Espero que um dia não seja, porque espero que um dia O Distrito Federal
tenha a sua Câmara de Vereadores ou a sua Assembléia Legislativa e possa,
também, eleger os seus prefeitos diretamente nas cidad.es satélites, bem como
o governador do Estado do Distrito Federal, o Estado de Brasília.
Sr. Presidente, dizendo isto, solidarizo~me com o Diri!tório do PMDB
em Brasília, que prontamente se colocou ao lado daquela População sofrida

Sr. Presidente, o que sei e o que posso informar com absoluta segurança
a esta Casa é que dezenas de cartas~consultas foram remetidas e estão aguardando resposta da SUDENE. E dezenas de projetas de interesse do Piauí
também aguardam um exame dos órgão técnicos da SUDENE. Sei também,
Sr. Presidente, e gostaria de deixar claro neste instante que, conhecendo todo
o meu Estado, sei que, em inúmeros municípios, há algum tempo, apareceram investidores titulares de projetas e que cometeram o simulacro de implantação desses projetas, mas posso informar também, com absoluta segurança, que desses projetas nerrl as estacas hoje mais existem. A culpa é de
quem? Do empresariado piauiense? Desse empresariado que, alguns dizem,
não é agressiVo? Absolutamente, Sr. Presidente. Há uma discriminação de
tratamento. É contra essa discriminação que, mais uma vez, venho protestar
da tribuba do Senado Federal e dizer que o empresãrio piauiense é tão bom
ou melhor quanto os empres~rlos dos demais Estados.
Dêem aos píauienses o mínimo necessário que eles saberão desenvolver,
que os píauienses saberão acelerar o processo de desenvolvimento do Piauí.
(Muito bem!)
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2.3 - FIN0R
2.3.9.2-LiberaçÕt::!:;; riutorizadas segundo os Est.:l.dos, por Setore!l
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lázaro B~rboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA- (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Embora de maneira muito rápida, eu pretendo fazer aqui três abordagens. A primeira, Sr. Presidente, é para dizer que hoje, em todos os jornais do
País, o Sr. Ministro da Agricultura, numa resposta indireta a discurso aqui
por mim proferido, quando eu denunciava a importação de grãos, S. Ex• veio
negar, hoje, pela imprensa, que este ano tem havido qualquer importação de
grãos, exceto o trigo.
Entretanto, Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Ministro da Agricultura
viesse negar que este ano, no auge das colheitas de arroz no Maranhão, em
Mato Grosso e em Goiás, tenha desembarcado aqui uma enorme quantidade
de arroz, importado pelo Governo - em que data foi feita a negociação não
sei- da Birmânia, das Filipinas e de outros países. Como eu disse e vou repew
tira expressão, arroz importado de países que se situam do outro lado da face
da terra.
O que S. Ex• não negou também é que tenha, este ano, entrado uma
grande quantidade de feijão importado, porque, neste País, graças ao incentivo maior que se dá às culturas de exportação, a produção de grãos, indispensável ao abastecimento interno, caiu de tal maneira que hoje o Brasil importa
feijão em quantidade sempre crescente a cada ano.
O segundo item, Sr. Presidente, é para, também, me posicionar em face
do episódio que vem acontecendo em Brasília, da destruição de invasões por
parte da TERRA CAP, causando um traumatismo enorme a uma quantidade
imensa de famílias miseráveis, paupérrimas, que vivem- como disse o nobre
Senador Henrique Santillo - da cata do lixo, e que erguem na periferia de
Brasília barracos de tábuas, de pau-a-pique, de papelão, de folhas de latas
onde se abrigam. Esses casos somam na realidade, sei lá eu quantos, mas dezenas de milhares de famílias, de desabrigados da sorte, de banidos da fortuna que vivem aqui dessa forma.

Venho, de há muito, alertando o Governo para a necessidade de se criar
na Região Geoeconômica de Brasília condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de desenvofver a área, para que ela possa absorver mão-de--obra não especializada e absorver esses contingentes que, hoje, estão tornando não apenas
Brasília na maior favela do universo, mas gerando problemas de toda ordem
para os municípios da periferia de Brasília.
É o caso, por exemplo, de Luziânia, que é, hoje, um município ingovernável, cuja população passou a oscilar de vinte e poucos mil, há cerca de dez
anos, a 250 mil criaturas. Hoje, Luziânia se transformou numa espécie de
dormitório de Brasília, com a gama mais completa de problemas que assoberbam aquela comunidade. Mas o Governo continua insensível e a chamada
Região Geoeconômica de Brasília existe basicamente no papel, porque são
pouquíssimos os recursos alocados para essa região.
Sr. Presidente, além de serem poucos os recursos, hã ainda problemas na
sua aplicação. porque não se constituiu na ralidade um órgão específico para
aplicação desses recursos, evitando a ingerência da política partidária. E vou
dar aqui um exemplo concreto. Luziânia tem hoje qualquer coisa_ em termos
. de 20 mil quilómetros de estradas dentro do município.~ impossível à administração municipal mantê-las em condições normai~ de tráfego. O Governo
do Distrito Federal, que sempre auxiliou Luziânia "ria execução desses serviços, de alguns anos para cá jã não o faz mais, isso porque o Sr. Ary Valadão, que governa o meu Estado, pura e simplesmente, não aceita que o Governo do Distrito Federal execute qualquer obra fora do Distrito Federal sem
que S. Ex"" dê previamente o seu consentimento. A pretexto disso, Luziânia
está com problemas incríveis; e não é só Luziânia, mas é o caso de Formosa, é
o caso de Alexânia e de todos os municípios que formam a periferia de
Brasflia.
Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que hã, muitas vezes, o uso de
dois pesos e duas medidas no trato de questões da maior significação. Na semana passada estive no Município de Goiandira. Todos os municípios do Estado de Goiás que circundam Goiandira fazem parte da chamada Região
Geoeconômica do Distrito Federal. Mas Goiandira não, Goiandira ficou esquecida. E apesar de ser muito pouco o que hoje se faz em função da Região
Geoeconômica de Brasília, quero, daqui, Sr. Presidente, fazer um apelo para
que se! inclua Goiandira na chamada Região Geoeconômica de Brasília, porque faz parte intrínseca dessa região e para permitir que, num futuro breve,
quando efetivamente se alocarem recursos em quantidade suficiente para a
área, Goiandira n~o continue nó esquecimento.
Sr. Presidente, é preciso que o Governo acorde, imediatamente, para os
gravíssimos problemas sociais de Brasília, criados na sua ·periferia em função
do desemprego e do subemprego e da miséria que campeia nos seus quatro
cantos, inclusive aqui, a apenas alguns quilómetros do Palácio do Congresso
e do Palácio PresidenciaL
Os problemas sociais, como o das invasões, não devem, Sr. Presidente,
ser resolvidos sob a garantia de metralhadoras. Nãol Haverá de se encontrar,
para esses casos graves, soluções bem diferentes; soluções que estejam ao amparo da lei, também por que não dizer, Sr. Presidente, ao amparo da moral
cristã que não condiz com o tipo de comportamento que vem sendo adotado
na erradicação dessas invasões. Era o que eu queria dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
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DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi,
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Assistimos, hoje, Sr. Presidente, às 11 horas, na Gráfica :do Senado Federal, à transmissão de posse do ex-Diretor daquele DepartarO.ento do Senado
para o recém-nomeado Diretor Dr. Marc_os Viei_r_a. A GráfiÇa do Senado, Sr.
Presidente, que se constitui a maior concentração de mãquiri.as das mais aparelhadas da indústria gráfica da América Latina, que presta:serviços relevantes ao Senado Federal e, particularmente, a todos os Senadores, porque ela
tem uma base de multiplicação da campanha, da atuação do Senador, aqui,
na Casa, através dos trabalhos desenvolvidos pela Gráfica. :Então, lá assistimos, poucos Senadores e alguns Membros da Mesa, a essa transmissão de comando.
Tive a oportunidade, Sr. Presidente, de falar em meu nome pessoal e em
nome de alguns Deputados presentes, salientando que, na Q.ora da sucessão,
tínhamos que destacar o papel que desempenhou, durante :onze anos, como
um dos implantadores daquele Departamento, a figura de :Arnaldo Gomes,
que hoje deixa aquelas funções. Não estávamos saudando sq o que se levanta,
Sr. Presidente, estávamos prestando a nossa homenagem ao Sol que se põe.
Falei em meu nome pessoal, como dos Senadores qut menos serviços
têm ocupado aquele Departamento, mas em nome de todos:aqueles que mais
têm se servido da Gráfica, para lançar seu nome e sua campinha nos Estados,
queria trazer o nosso testemunho do quanto fez aquele rapaz - sem entrar
nas causas primeiras da sucessão -levar o nosso .tributo,~ a nossa palavra
de admiração por onze anos de administração, através de S:ete Presjdentes, e
que-hoje terminoU com a passagem do seu comando a Marços Vieira. E saudei, na pessoa de Marcos Vieira, Sr. Presidente, o magníficç elemento que os
Senadores Cunha Lima, Jorge Kalume e o Sr. Presidente Jarbas Passarinho
foram buscar, do primeiro, como Chefe de Gabinete de Cun.ha Lima, para dirigir aquele Departamento de vulto do Senado Federal. ,
Moço, Sr. Presidente, que por circunstânciaS de sorte I)ão estâ aqui sentado como Senador, porque foi candidato ao Senado nas el~ições em que nós
fomos eleitos. E por uma questão de sorte não é ele Senado{, mas merecia ser
Senador. Filho do ex-Senador Heribaldo Vieira, que ilustroU. esta Casa com a
sua cultura, com o seu desempenho, com a sua atuação nas k:omissões Técnicas da Casa e neste plenário; e foi Inembro, também, em v~·rios Governos no
Estado de Sergipe.
Portanto, quis, também, prestar a nossa homenagem a Marcos Vieira,
chamado pela Presidência e pelos dois Secretários para ocupar aquelas altas e
espinhosas funções, a fim de que ali ele possa continuar a obra de consolidação do parque grãfico do Senado da República. E as suas. palavras, Sr. Presidente, não foram nada mais nada menos do que isto: uQue Deus me dê
tranqUilidade; que Deus me dê segurança; que Deus me dê.firmeza para executar o programa a que eu me destino de continuar a servi:r: à_Grãfica, ao Senado da República e à Mesa do Senado Federal".
.
Portanto, são essas palavras, Sr. Presidente, que eu'quls que registrássemos, aqui, já que as registrei lá na solenidade, mas quero· que constem dos
Anais, para que, quando não formos mais Senadores, daqu\ a um ano e meio,
possa, nos Anais da Casa, constar qtie houve Senador que ~ão se esqueceu de
mostrar o seu agradecimento e o tributo da sua admiração ;:). Arnaldo Gomes,
que deixa hoje a Gráfica, e a Marcos Vieira que hoje assum~ aquelas elevadas
funções.
.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. presidente. ( MuÚO bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Haven<:Jo decorrido mais
de uma hora do horário-previSto para·a Ordem do Dia, a PrFsidência dará início ao período de votação.

'

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Humberto Lucena, para uma comunicaçãb de Liderança.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma comunic~çi!o de liderança.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nos últimos dias da semana, passada, a cidade de Salvador, Capital da
Bahia, foi abalada por uma série de lamentáveis acontecir4entos, que são do
conhecimento de toda a Nação, que culminaram com a ~iolência policial e
com a prisão de dezenas de líderes políticos, particularmente do meu Partido,
o PMDB, sendo que alguns deles continuam, ainda, detido~ e, segundo informações que temos recebido, daquele Estado, incomuncãV:eis, ao arrepio da
lei.
t.
Ainda ontem o nobre Senado.I Teotônio Vilela ocupbu a tribuna desta
Casa, em nome da Direção Nacional do PMDB para denuhciar ao Senado e,
à Nação que novas prisões teriam sido efetuadas em Salvad~r. e evidenciando
o recrudescimento da violência.
-
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Hoje, estou nesta tribuna com o propóstio, apenas, de posicionar o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, na Bahia, que, através de seu
PreSidente" RegiOnal, I>r~-Rõrriülo de Almeida, emitiU riõtã que foi publicada
n9 jornal a Tarde. na sua edição de ontem, nos seguintes termos:
"'PMDB QUER AFASTAR A VIOLENCIA
O apoio do PMDB à continuação ordenada e pacífica do Movimento Contra a Carestia, depois da advertência que constituiu a
explosão popular e especificamente às reivindicações de que o senhor prefeito abandone sua intransigência, atenda em audiência os
representantes do MCC e substitua o ato de aumento das tarifas de
ônibus por um reajustamento compatível com as condições sociais
da população de baixa renda e resultante do diãlogo com os
usuários.
O transporte coletivo, como educação, saúde, nutrição, moradia, água e luz são bens existenciais, necessidades básicas, que incumbe ao Estado assegurar a todos os cidadãos, direta ou indiretamente, como sua responsabilidade essencial.
Nesse sentido, apoiamos a reivindicação dos prefeitos em favor
de subsídio no óleo diesel destinado ao transporte coletivo. Sobretudo no caso do Nordeste, em que os níveis de renda são mais baixos,
e onde não dispomos do forte subsídio que beneficia os usuários do
metrô e dos trens suburbanos nas duas maiores metrópoles do País.
Ao mesmo tempo dirigimos, com a nossa responsabilidade de
liderança popular, uma palavra de confiança no nosso povo, especialmente na juventude, para a luta enérgica, ordeira e pacífica contra a carestia, o desemprego, os baixos salários e a própria fome, e
pela conquista das instituições democráticas, das liberdades populares e de eleições livres, com as quais derrotaremos o Governo e inauguraremos uma nova administração justa e digna da sociedade brasileira. Ê essencial combater o processo de intimidação do povo que
tem sido a base de sustentação do poder oligárquico. Repudiamos
os pretextos de soluções arbitrãrias veiculados pelo governador
ACM e ainda ontem pelo porta-voz da Presidência. A unidade do
povo e das oposições e a organização e a participação permanentes e
eficazes são hoje, mais do que nunca, a nossa tarefa, para alcançar
as mudanças políticas sem as quais nem teremos as transformações
sociais de que o povo brasileiro anseia nem a defesa de seu patrimônio ameaçado.
Exigimos as cadeias esvaziadas dos nossos concidadãos presos
arbitrariamente-. Queremos paz e respeito às garantias individuais,
para construirmos todos juntos a prosperidade do povo baiano.''

Esta, Sr. Presidente e Srs·. Senadores, a nota da Direçã0 Regional do
PMDB baiano, que estou, neste instante, registrando nos anais da Casa. para
que se possa atentar bem para a conduta do nosso Partido, na Bahia, diante
dos graves acontecimentos que têm ali ocorrido e que, extranhamente, servirim até de pretexto para uma infeliz nota dâ Assessoria de Imprensa da PresidêiiCia da República, no sentido de que fatos daquela natureza poderiam pôr
em risco eleições de 1982.
Ora, Sr. Presidente, a nós nos parece estarrcedora semelhante afirmativa,
porque, afinal de contas, não se pode negar ao povo, às suas lideranças mais
atfvas, o direito de proteStar, o direito de participar, sobretudo diante do
agravamento da crise social que aí está, desafi.indo a argúcia e a competência
dos governantes.
Com estas palavras, Sr. Presidente, trago a solidariedade da Direção Nacional do PMDB, da nossa Bancada no Senado Federal, aos nossos companheiros da Direção Regional do PMDB da Bahia, apelando mais uma vez, de
modo veemente, às autoridades constituídas, especialmente ao Sr. Ministro
da Justiça, para que determine, à Direção do Departamento de Polícia Federal, o relaxamento das prisões arbitrárias que foram feitas em Salvador, na
Bahia, de dezenas de cidadãos brasileiros, entre os quais líderes políticos do
meu Partido, por terem tomado parte no movimento contra a carestia naque-le-Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Aloysio Chaves-:- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder da
Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador_ Aloysio Chaves, que falarã como Líder da Maioria.

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Sobre a mesa, projetas de lei
que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.

3948 Sexta-feira 28

Agosi~ d~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão IL)

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 230, de 1981
Autoriza o Poder Executivo a instituir um adicional sobre a carga
tributária das pessoas fisicas e jurídicas, revertendo o produto de sua
arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir um adicional
sobre as alíquotas incidentes sobre as duas classes superiores da renda líquida
a que se referem o art. }9 do Decreto-lei n9 1.286/73, o art. 91 do Decreto n9
76.186/75 e o art. 12 do Decreto-lei no 1.642/78.
Art. 29 O adicional a que se refere o artigo anterior será de 10% (dez
por cento) para a classe superior, entre as estabelecidas pela referida legislação, e de 5% (cinco por cento) para a classe que lhe é imediatamente inferior.
Art. 39 Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a instituir um
adicional de 3% (três por cento) sobre a alíquota a que se referem o art. 37 da
Lei 4.506(64 e o art. 226 do Decreto no 76.186/75.
Art. 4~' A receita proveniente da arrecadação dos adicionais a que sereferem os artigos 11' e 3_1' da presente lei reverterá integralmente a um Fundo
destinado ao financiamento do ensino de primeiro e segundo graus.
Art. 59 O Fundo a que se refere o artigo anterior será gerido por um
Conselho Diretor, em que se assegurará representação ao Ministério da Educação e Cultura e ao setor privado.
Art. 6<1 O cumprimentO do disposto no artigo 39 da presente lei não desobriga as empresas a que se refere das contribuições previstas no Decreto-lei
1.422, de 23 de outubro de 1975, nem com elas se confunde.
Art. 79 Os atos necessários à execução desta lei serão estabelecidos em
regulamento do Poder Executivo.
Art. 81' A presente lei entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 91' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

1. Quanto à constitucionalidade
O adicional a que se refere o presente projeto insere-se na área da parafiscalidade, revestindo-se das características que identificam as contribuições
para fiscais: a destinação específica da receita dela decorrente e a exclusão dessa receita do orçamento geral. Nos termos da Constituição em vigor, a fixação e cobrança de qualquer contribuição desse gênero dependerá de autorização do Poder Legislativo.
Por outro lado, o projeto não determina, por si só, a cobrança do adicio_nal a que se refere. Limita-se a, nos termos da Constituição, autorizar o Poder
Executivo a fazê-lo. Nessas condições não estará determinando a criação de
renda, de modo a ir de encontro ao artigo 57 da Carta Magna. Essa determinação virá apenas do Executivo, ao estabelecer a cobrança do adicional, a
partir da autorização que assim lhe for dada e a partir da regulamentação q~e
caberá ao próprio Executivo baixar.
A iníciatíVa de que resultará a efetiva criação de receita, nos moldes do
presente projeto, caberá portanto ao Poder Exe_cutivo. Ao aprová-lo, o Legis~
lativo estará apenas antecipando-se a uma ação do Executivo e conferindo~
lhe uma autorização de que necessitaria para tal. Lembro, a propósito, que
esse entendimento, em casos anteriores de projetas de lei autorizativos, tem
sido acolhido pelas comissões técnicos do Congresso Nacional.
2. Quanto ao mérito
Embora tenha ficado claro, no item anterior, que não se cuida aqui de
criar um imposto e nem mesmo uma taxa, mas uma contribuição parafiscal, o
adicional a que refere o presente projeto vísa aumentar a disponibilidade de
recursos pelo sistema educacional hraslleiro de primeiro e segundo graus
através de um acréscimo nos ingresSO"S-Obtidos pela União através do Impos~
to de Renda. Esse adicional não se incorporará ao orçamento da União, mas
comporá um fundo especial destinado ao financiamento desses graus de ensino.
O adicioilal incidirá apenas sobre as pessoas físicas colocadas, por seu
nível de ingressos, nas duas classes superiores de renda a que se refere a legislação tributária naciOhãl, além das pessoas jurídicas, que contribuirão com
uma diminuta parcela de seus rendimentos líquidos. Será, portanto, uma contribuição altamente progressiva, conduzindo, ainda que em pequena escala, a
certa redistribuição de renda.
Afinal, lembremo-nos, há mais de cinco séculos reconhece-se nos tribu~
tos o papel de conduzir a um incremento do bem-estar social, através da re~
distribuição de fortuna entre os cidadãos. O presente projeto enquadra-se
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nessa doutrina, ao destinar uma contribuição partida dos estratos sociais de
ingressos mais elevados, assim como das pessoas jurídicas, a uma finalidade
das mais ·amplas repercussões sociais.

•

Com efeito, as desigualdades na distribuição de renda são altamente re~
lacionadas a desigualdades na distribuição da educação, E seria até fastidioso
recordar em que medida esta distribuição é falha na sociedade brasileira. Bastaria ·recordar que apenas 12 por cento de nossa população em idade escolar
recebem primeiro grau completo.
Mostram os economistas que, enquanto um siStema de educação desigual perpetua a desigualdade de renda, a garantia das mais amplas oportunidades educacionais favorece a redução dessa desigualdade - e, registre-se,
estamos até aí falando apenas na desigualdade econômica, devendo lembrar
que o ensino traz em si a promoção de todos os valores humanos. Constitui
um bom inveStimento não apenas do ponto de vista econômico, da análise
custo-benefício, mas do ponto de vista humano, que engloba este e muitos outros aspectos.

•

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981.- João Calmon.
(As Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de Educação e Cultura,
de Economia e de Finanças.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 231, DE 1981
Permite deduções no imposto de renda das pessoas jurídicas para
fins de aplicação em programas de ensino de primeiro e segundo graus
O Congresso Nacional decreta:
Art. I<1 As pessoas jurídicas poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias destinadas à aplicação em programas de ensino de primeiro e
segundo graus coordenados pela Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização- Mobral, de acordo com critérios que venham a ser fixados pelo Poder Executivo.
Art. 29 As deduções a que se refere o artigo }9 serão realizadã.s semprejuízo dos incentivos fiscais em vigor.
Art. 3~' As deduções a que se refere o artigo 19 serão aplicadas a partir
de indicação, na declaração de rendimentos, das importâncias que serão recolhidas à ordem da Fundação Mobral para aplicação em projetas de educação
de primeiro e segundo graus até o limite de 3% (três por cento) do irilposto devido.
Art. 4'~ As quantias deduzidas na forma do artigo anterior deverão ser
recolhidas ao Banco do Brasil ou a estabelecimentos por ele autorizados no
prazo máximo do vencimento das cotas do imposto de renda, à ordem da
Fundação Mobral, sujeitando o atraso nesse recolhimento às mesmas penali~
dades e correção monetária relativas ao imposto de renda devido.
Art. 5'1 A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação

A Fundação Movimento Brasifeiro de Alfabetização vem passando, há
alguns meses, por substanciais· modificações em sua estrutura e finalidades.
Após ter se dedicado, durante os primeiros -anos de sua existência, à alfabetização de adultos- afinal, seu objetivo inicial- desviou~se para uma série de
atividades que com ela pouco ou nada tinham a ver, tal como congressos de
curandeiros populares. Essa fase, porém, foi superada por recentes diretrizes
do Ministério da Educação e Cultura, que o reorientou para uma nova missão, a -de dar apoio ao primeiro e segundo graus. Apesar disso, yê-se hoje a
Fundação Mobral privada de uma das fontes de recursos que, desde sua
criação até dois anos atrás, garantiam-lhe a continuidade dos trabalhos: os
estímulos fiscais- às do3ções àe pessoas jurídicas. Tendo porém recebido novas funções, estas dignas do maior apoio por parte da comunidade, e tendo
corrigido as distorções que a marcavam até há alguns meses, seria desejável a
retomada dessa fonte de receita. Mais do que isso, as possibilidades de
atuação do novo Mobral no ensino de primeiro e segundo graus seriam consideravelmente ampliadas com o reforço das dotações originais. Por isso propomos não apenas o restabelecimento das deduções como seu aumento,
elevando~se o percentual fixado no artigo 21' do Decreto~lei n9 1.124, de 8 de
setembro de 1970, de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento.) Recordo, a
propósito, que o próprio Executivo estendeu a validade do referido decretolei, através do Decreto~lei n9 1.444, de 3 de fevereiro de 1976, até o exercício
de 1979.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981. -João Calmon.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura,
de Economia e de Finanças)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 232, Dlf 1981
Autoriza o Poder Executivo a instituir adicional sobre o preço ao
consumidor de cigarros, charutos e fumo para cachi,nbo, revertendo o
produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro. e segundo graus.

•

O Congresso Nacional decreta:
,
Art, J9 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir adicional no valor
correspondente a l/lO (um décimo) do preço fixado para i venda ao consumidor ao de cada maço de cigarros, caixa de charutos ou: volume de fumo
para cachimbo.
,
Art. 29 O produto dessa arrecadação serâ integralm~nte destinado _ao
ensino de primeiro e segundo graus, compondo um fu_ndo qUe serã gerido por
um Conselho Di reter íntegrado por representantes do Podey Público e da co~
munidade.
Art. 3'?_ Os a tos necessârios à execução d~sta lei serãO: estabelecidos em
regulamento do Poder Executivo.
,
Art. 49 A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam~se as disposiÇões em contrário. '
Justificação

•

•

.
I. Quari.to ao mérito
Seria desnecessário enumerar os danos causados pelo fumo à saúde huM
mana. Apesar disso, o número de fumantes tem, em númer~s absolut<?s, cresM
cido a cada ano - assim como o .faturam~nto das empresas que operam no
setor. Não se cuida aqui de desestim-ular esse consumo, mesmo porciue a ex.M
periência vem demonstrando os obstáculos que se interpõem a isso. Reconhecida essa dificuldade, deveMse tratar ao menos de canaliza~ para finalidades
que, socialmente, apresentam maior rentabilidade parcelas da receita auferida por essa indú&:tr:a, capaz de faturar anualmente recurso~ da ordem de Cr$
50 bilhões.
Dentre essas finalidades '"sociais", nenhuma mais inct;icada - inclusive
por sua rentabilidade- do que a educação. Em especial a educação básiCa.
Recordemos, para usar argumentos de ordem econômica, -que pesquisa conduzida hã 10 anos pelo professor Samuel Levy, no lnstituto:de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, mostrava cabalmente ser a educação
o investimento p-úblico que maior retorno proporciona. Mais do que isso, a
meta principal da sociedade moderna é o desenvolvimentq do homem e _nenhum caminho maís iridicado hâ para isso que a educação, Capaz de propiciar
ao mesmo tempo o bemMestar, a liberdade e a dignidade ·do indivíduo.
E- exatamente por esses motivos que tenho procurado, ao longo de dois
mandatos sucessivos na Câmara dos Deputados e outros diQis no Senado Federal, assegurar maior volume de verbas para o sistema educacional brasileiro. O Brasil é ainda um dos países que, proporcionalmente ao seu Produto
Nacional Bruto, menos investe em educação. Nessas condi~ões, acredito que
se deva aproveitar todas as possibilidades de se recolherem:recursos para essa
finalidade. Tendo em vista a enorme soma de recursos caqalizada para a indústria do fumo e o comprovado dano por ele produzido à $aúde humana, sugerimos o aproveitamento de uma pequena parcela dessa quantia em um objeto mais nobre.
_
2. Quanto à constitucTOrialidade
.
Ao se autorizar o Poder Executivo a instituir o adicid,nal aqui proposto
não se está indo de encontro ao artigo 57_ da Carta Constitucional em vigor,
uma vez que tal disposição não implica necessariamente :a cobrança de tal
acréscimo. A criação da receita ocorrerá, isto sim, com o u~o que o Executivo
fizer de tal autorização, incluindo ou não a receita dela eve):J.tualmente decorrente em sua proposta de lei orçamentária.
Nessas condições estaria o Poder Legislativo apenas, antecipando-se à
efetiVa instituição de um adicional, que dependeria para sua existência da
ação do Executivo. Este, por sua vez, viria a depender de uma autorização do
Legislativo, uma vez que o adicional que propomos inscreve-se no campo da
para fiscalidade necessitando para sua fixação e cobrança d~ legislação prévia.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981. -João Calpwn.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura,
de Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 233, D" 1981
Fixa percentual mínimo para aplicações em e~ucação pelas em~
presa!i em que o Estado tem participação acionária majoritária.
O Corigresso Nacional decreta:
Art. IQ Ficam as empresas nas quais a União ou_ o_s E~tados têm participação acionãria majoritária obrigados a aplicar no ensino!de primeiro grau
quantia correspondente a 3% (três por cento), no mínimo, d~ seus investimen1
tos globais.
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Art. 29 o· -percentual a que se refere o artigo anterior será calculado
com base em sua programação anual aprovada pela Secretaria de Controle
das Empresas Estatais da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e corrigida no final de cada exercício caso as despesas com investi~
mentes ultrapassem o teto nela fixado.
-Art. 39 Excluem-se da determinação contida no artigo 19 da presente lei
as empresas vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4"' O cumprimento do disposto no artigo 19 da presente lei não desobriga as empresas a que se refere das contribuições previstas no Decreto-lei
n9 1.422, de 23 de outubro de 1975, nem com elas se confunde.
Art. 59 As aplicações a que Se refere o artigo 19 serão feitas atravéS de
um Fundo gerido por um Conselho Diretor integrado por representantes do
Poder Público e da comunidade.
Art. 69 Os atas necessários à execução desta lei serão estabelecidos em
regulamento do Poder Executivo.
Art. 79 A presente lei entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se no exercfcio seguinte.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Ao pleitearmos maior volume de recursos para o sistema educacional
brasileiro, tendemos a pensar sempre no orçamento da U oião. Afinal, é o poder público ainda o principal responsável pela oferta de ensino no País e, pela
Constituição vigente, "a educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e serã dada no lar e na escola" (caput do artigo 176). Não pode
a União, portanto, eximir-se de responsabilidade na missão de fornecer a
cada brasileiro o mínimo de oito anos de escola, conforme determinado pelo
inciso II, parágrafo J9 do mesmo artigo.
Ocorre porém que, como é sabido, essa obrigatoriedade não vem sendo
cumprida. Dados oficiaiS moStram que: l) apenas 12 por cento dos nossos jovens entre 7 e 14 anos, na faixa portanto da obrigatoriedade constitucional,
efetivamente completam os oito anos do primeiro grau; e 2) cerca de lO por
cento desses jovens sequer chegam a matricular-se em escola regular. Há aí,
portanto, um vísivel descumprimento do artigo 176 da Constituição.
A explicação normalmente apresentado a manutenção desse quadro
prende-se à carência de recursos. Tem o Poder Executivo alegado ser impossível conferir à educação um volume de verbas superior ao que lhe tem sido
atribuído. Embora não possamos resignar-nos a aceitar tal alegação o:lembremo-nos de que o Brasil é, pelos padrões da Unesco, um dos países que,
proporcionalmente a seu Produto Nacional Bruto, menos investe em educação - devemos convir que dar educação básica a 40 milhões de jovens é
realmente uma tarefa dura e dispendiosa. Calcula-se, com efeito, que para se
garantir o primeiro grau a toda a população em idade de freqüentâ-lo, gastaríamos nada menos do que meio trifhão de cruzeiros em oito anos, mesmo
assim se calcularmos o gasto anual médio por aluno em 10 mil cruzeiros, o
que é bastante baixo, pelos padrões atuais.
As tentativas de se ampliar, por via legal, os recursos destinados à educação tomam habitualmente como ponto de referência o Orçamento da
União. Ainda mais Volumoso. porém, é o imenso conjunto de verba_s com que
contam empresas que a ela pertencem, as empresas estatais. Vejamos alguns
dados relativos ao exercício de 1980. O orçamento da União para esse ano alcançava Cr$ 998.036.170.000,00. Enquanto isso, as estatais gastavam segundo cálculos da assessoria econômica da Associação Comercial do Rio de Janeiro, divulgados pela imprensa, nada menos do que Cr$
3.700.000,000.000,00.
Em outras palavras, as despesas das empresas controladas pelo Estado,
incluindo aí custeio e investimentos. correspondiam a aproximadamente 29
por cento do Produto Interno Bruto desse ano. Os investimentos-das estatais,
isoladamente, ultrapassaram 5 por cento do PIB.
Ainda é cedo para se fazer previsões para 1981. Mas os dados oficiais
permitem calcular que essas proporções se manterão. Note-se que o orçamento para este ano atinge o total de Cr$ 2.077.600.000.000,00. Jã o orçamento
das estatais, pi'eparado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da
República fixa um limite bãsico de CrS 6.844.100.000.000,00 para as estatais.
Espera-se, porém, que esse limite termine por ser ultrapassado, dentro mesmo
do atual exercício.
Essas empresas, recorde-se, têm antes de mais nada uma missão social a
cumprir. Afinal, reza o artigo 170 da Constituição, em seu caput e no parágrafo 19, é às empresas privadas que compete, preferencialmente, organizar e explorar as atividades económicas~ As estatais têm sua existência justificada
precisamente pela falta de condições sociais para que, em certos setores da
economia, a erripresa privada venha a operar. Exatamente por esse motivo
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cumpre lembrar que, entre as necessidades de nossa sociedade, nenhuma é
mais premente que a educação.
Nessas condições, nossa proposta visa levar as empresas estatais, constituídas com recursos públicos e mantidas pela vontade do Estado, empresas
que portanto pertencem à sociedade brasileira, repartam uma pequena parce~
la de seu enorme caixa entre finalidades da maior relevância social. Pretende~
mos que passem a investir maior volume de verbas no ensino - e assim fazendo, lembremo-nos, estarão agindo também na defesa de seus interesses
mais imediatos, uma vez que, para falar em termos econômicos, estarão a
qualificar mão~de-obra com que poderão contar e a garantir através da qualificação, maior remuneração para futuros consumidores.
Para que se tenha uma idéia do que virá representar a aplicação da presente, lei, registre-se que se prevê para o exercício de 1982 um investimento
global de Cr$ 2 trilhões 65 bilhões, de acordo com números ainda extraoficiais. Isso seria suficiente para proporcionar ao ensino de primeiro e segundo graus um acréscimo de recursos correspondente a dois terços do orçamento do Ministério da Educação e Cultura para 1981. Em outras palavras, representará a aplicação de recursos que, embora ainda aquém do desejãvel, seria o s_uficiente para elevar substancialmente os investimentos nacionais em
educação.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981. -João Calmon.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.422, DE 23 DE OUTUBRO DE 1975
Dispõe sobre o salário-educação.

(Às Comissões de Constituição e Justiçci. de Educação e Cultura,
de Economia e de Finanças.)
REQUERIMENTO N• 294, DE 1981

Requeremos urgênCia, nos termos do art. 371, alínea C do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n<? 92/81, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo
inscrição de advertência, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981.- Humberto Lucena ( PMDB)Evelásio Vieira (PP).
O SR. PRESIDENTE.(Agenor Maria) - O requerimento lido será incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário.
E lida a seguinte
INDICAÇÃO N• 2, DE 1981
Sugere seja objeto de estudo , pela Comissão de Constituição e
Justiça da Casa, assunto relativo a autorização, pele Senado Federal,
para elevação da dívida consolidada de Estados e Municípios.
Senhor Presidente
Nos termos do art. 247 do Regimento Interno, o Senador que esta subscreve sugere a V. Ex' seja solicitado à Comissão de Constituição e Justiça parecer, visando a formulação de Proposição Leg(Síativa, sobre a licitude do ato
denega tório de autorização para Estados e Municípios elevarem sua dívida
consolidada, com base:
a) no gênero, qualidade e espécie da obra a ser edificada, caso não sedestine a fins ilícitos;
b) no custo dessas obras previsto no orçamento; e
c) no carátar inflacionãrio da operação.
Justificação.

O signatário eritende que o plano de aplicação em que se define a priorídade das obras é de competência exclusiva do Poder Executivo interessado no
empréstimo, com autorização do Legislativo, através de lei específica. Entende, ainda, que o custo das obras é fixado através dos mecanismos do convite
da licitação e da concorrência de que trata o Decreto-lei n9 200 e suas regulamentações. Julga, por fim, que não compete ao Senado Federal decidir docaráter inflacionário do empréstimo, mas ao Conselho Monetário Nacional, representado no processo pelos Ministros do Planejamento e da Fazenda e pelo
Presidente do Banco CentraL
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981. - Bernardino Viana.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - A indicação que vem de ser
lida será encaminhada à comissão- Competente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l9~Secretãrio.
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E lida a seguinte

Brasília, 27 de agosto de 1981.

•

Senhor PreSidente,
Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição dos nobres Srs. Senadores Murilo Badar6 e Aderbal Jurema, pelos nobres Srs. Senadores Almir Pinto e Passos Pôrto, na Comissão
Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n~ 20,
de 1981 (CN), que "estabelece normas para criação e funcionamento de Juntas de Conciliação e Julgamento, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e-distinta consideração.- Bernardino Viana, Vice-Líder do PDS, no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) solicitadas.

Serão feitas as substituições

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Na sessão extraordinãria de
ontem figurou na Ordem do Dia o Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1980,
que dispõe sobre proventos de funcionãrios aposentados ou postos em disponibilidade, e dá outras providências.
Naquela oportunidade foi encaminhada à Mesa emenda de autoria do
nobre Senador Humberto Lucena, visando a alterar o art. 19 da proposição.
Ocorre, entretanto, que a referida emenda foi indevidamente recebida
pela Assessoria da Mesa, pois, de acordo com o art. 141, II, B, do Regimento
Interno, para os projetas de iniciativa do Poder Executivo que objetivem fixar
vencillientos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou
auxílio, ou de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa
pública, o prazo para apresentação de emendas é de 5 (cinco) sessões ardi~
nãrias após sua publicação e distribuição em avulsos. Para o projeto em refe~
rência este prazo transcorreu no período de 28 de novembro a 5 de dezembro
de 1980.
Assim sendo, a Presidência declara inexistente emenda apresentada, retornando o Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1980 à sua tramitação norrrial.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada
à apreciação da redação final do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979DF e Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1980 e dos Projetas de Decreto Legislativo n's 24 e 31, de 1980.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
-José Sarney- Humberto Lucena- Teotónio Vilela- Gilvan RochaJutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto
-Franco Montara- José Caixeta- Benedito Canelas- Vicente VuoloMendes Canate - Leite Chaves - Arno Damiani - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 279, de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, tendo
PARECERES. sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com exclusão. em virtude de requerimento de minha autoria, de projetas
que constavam na pauta de ontem e foram adiados para dias que serão oportunamente aprazados na Ordem do Dia da Casa, figuram na pauta de hoje 17
projetas de empréstimos.
Esses empréstimos, Sr. Presidente, vão aumentar o meio circulante, segundo dados apurados pela minha assessoria, em 1 bilhão, 813 milhões e 160
mil cruzeiros - só os 17 empréstimos de hoje.

•

•
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Hoje, Sr. Presidente, fui a uma repartição pública feder~I. ao Ministério
da Fazenda, e lá fui cientificado de que foram despachados para o Senado,
hoje, 75 projetes de pedidos de empréstimos. Com mais õs c~nto e tantos que
estão aqui, vamos para duzentos pedidos de empréstimOs ha Casa.
Portanto, hoje, nossa pauta até está modesta, está magra. Acho que V.
Ex" poderia recomendar à Assessoria que fosse mais ligeira, ~ncaixando mais
pedidos de empréstimos em nossa· p-auta. Estamos só com .17 empréstimos.
Podiam ser 37, para dar vazão aos duzentos que estão aqui *o Senado. Até o
fim do ano, ê capaz de termos sessões extraordinárias parâ votarmOs esses
empréstimos.
.
Ontem, discutimos isto. O projeto de empréstimo pará Rio Claro, São
Paulo, uma bela cidade, um poderoso município, que quer apenas apanhar
do Governo 282 milhões, 483 mil 630 cruzeiros, e que nãó vai pagar.
Ontem, o prefeito municipal, a horas tardias da noite m~ chamou ao telefone: Senador! Quer dizer, nesses municípios eles querem ver o capeta mas
não o nome do Senador Dirceu Cardoso. Pois bem o prefdto me chamou é
que Rio Claro tem um projeto CURA, e vai empregar essj: dinheiro muito
bem, e queria que eu não obstruisse __a votação. Não a estoU obstruindo, Sr.
Presidente. Só quero uma coisa. Que ao invés de 5 ou 6 Senadores aprovarem
o empréstimo, quero, de acordo com o Regimento Interno, e com a Constituição que 34 Srs. Senadores o aprovem. Apenas isto, Sr .. Presidente. Não
quero mais nada. Que o aprovem contra o meu voto, mas qyero sejam 34 Srs.
Senhores. Não permito que Senadores ausentes votem aq1:1i dentro, com o
voto espírita que anda por aí. Protesto e vou protestar. Também não quero
que se aprove o empréstim'ci COm apenas 5 ou 6 Senadores. Quero o nosso Senado aprovando os projetes com um quorum regimental e c;onstitucional. Se
temos 66 Srs. Senadores, quero apenas a metade e mais um·. Não quero 50 e
nem 66. Se eu tivesse poder, pediria os 50 Srs. Senadores. Mas quero apenas
34.
Sr. Presiden-te, V. Ex• poderia me anunCiar ci número Çe Senadores que
passaram pela porta, hoje, ou passaram ou consta na porta que passaram?
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Passaram 59 Srs. Senadores.
O SR. DIRCEU CARDOSO- 50 Srs. Senadores vie(am aqui, conversaram com os amigos, receberam os correlegionários, telef~naram para seus
Estados, deram uma passagem por aqui e já voltaram para casa. Porque, a
esta hora, já não estarão aqui. Vamos verificar isto agora. Sr. Presidente, V.
Ex" vai permitir que CU ·peça a ve-rificação de quorum na votação, V. Ex'-, que
presidiu a sessão, hoje, e presidiu com autoridade, chama":do a atenção dos
Srs. Senadores para o pequeno expediente, esse pequeno' expediente 1 este
"pinga fogo" ~osso que jâ está um "pinga fogo" demorado demais. E em
conseqUência estamos votando coffi duas horas de atraso, es~amos votando às
17 horas e 30 minutos. Por mim, Sr. Presidente, até gostaria que iniciássemos
às 18 horas e 30 minutos a votação_,_ porque não teríamos Votação nenhuma.
,
Agora, só temos uma hora.
Então, Sr. Presidente, voto contra o empréstimo a Rio. Claro. O Sr. pre~
feito que me desculpe, mas não posso atendê-lo. Quero 34 Srs. Senadores
aqui, menos não haverá aprovação. Vamos verificar se ain:da restam 34 dos
46 Srs. Senadores que entraram nesta Casa.
V. Ex•, naturalmente, vai suspender a sessão, depois, tocará as campainhas por 10 minutos, convocando os Srs. Senadores, e é possível que não tenhamos quorom. Dos 46 Srs. Senadores, e é possível que não existam na Casa~
a estas horas tardias, são 17 horas e 30 minutos- não exi$tiam mais 34 Srs.
Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Em votaç~o o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso - Peço verificação da votação; Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Vai-se proceder à verificação
requerida.
A votação far-se~à pelo processo eletrônico. Para tanto, solicito aos Srs.
Senadores que ocupem os seus devidos lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação
VOTARAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES:

•

.

Adalberto Sena - Alberto Silva - Almir Pinto - Aloysio ChavesAmaral Peixoto- Arnor Damiani- Bernardino Viana - 1Gilvan RochaHelvídio Nunes- Humberto Lucena - Jarbas Passarinhç.- José Caixeta
- Jutahy Magalhães - Leite Chaves- Martins Filho- _Moacyr DallaNelson Carneiro - Saldanha Derzi - Vicente Vuolo. ·
VOTARAM "'NÃO'" OS SRS. SENADORES:

Dirceu Cardoso -

Evelásio

Vi~ira.
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O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Votaram "Sim" 19 Srs. Senadores e '"Não" 2 Srs. Senadores.
Não _há "quorum".
Nos termos regimentais, a Presidência irâ suspender a sessão por alguns
minutos e fará acionar as campainhas, a fim de aguardar a chegada ao pie~
nário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horas e 32 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 37 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de "quorum" em plenário, a Presidência se dispensa de proceder à verificação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, ficando a votação da matéria adiada para a próxima sessão ordinária.
Em consequência, ficam também adiadas as matérias constantes dos
itens n"'s 2 a 18 e 20 a 22, dependentes de votação .
(São os seguintes os itens cuja votação é adiada.)
2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e
. .:. . :. de Municfpios, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões setecentos e cinqUenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocen~
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de~ Resolução n9 90, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão _de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover~
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634,053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada, tendo
PARECER, sob no 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
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8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeiiii.ia Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
CrS 50.000.000,00 (cinqaenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça,- peJa- Constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municfpios, favOrável.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
10
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãvel.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a tl-ailscriÇão, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversãrio da Revolução de março de
1964.
14
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nós termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresãrios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).

IS
Votação, em primeiro tuino (aprecíação 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• 1.0015, de 1980, da Comissão
-de Constitulção e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
16
Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
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nado n"' 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivó da
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

•

17
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'1 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
18
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constttucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 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 Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 289, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a sessão de 3-981.)

•

•

21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de198!), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

..

(Dependendo da votação do Requerimento n9 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
22
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9
409, de 1981), que-autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP), a elevar em
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavoS) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Mwzic(pios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 291, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) do item n9 19.

Passaremos, pois, ao exame

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 21, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municípal de
Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões,
setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munic(pfos, favorãvel.

•
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Antes de passar à apreciação da matéria, a Presidência d~clara prejudicado o Requerimento n9 288/81, lido em sessão anterior, por.haver perdido a
oportunidade.
Em discussão o projeto. (Pausa. j
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a votação
,
adiada por falta de número.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto de R~olução n.,.. 68, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia coino conclusão de
seu Parecer n9 421, de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de
Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 '(quarenta e oito
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sJa dívida consolidada, tendo
,
PARECERES sob n•s 422 e 423, de 1981, d~s Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucion~lidade e juridicidade, com voto_vencido do_ Senador Hugo Ram~; e
- de Munidpios, favorável.
'
Em discussão o projeto. (Pausa.}
.
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a: encerrada.
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de
Hquorum", em plenário, para deliberação, ficando sua vota~o adiada para a
'
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Item 24:
Discussão, em turno único, do Projeto de Re$olução n.,.. 84, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia copto conclusão de
seu Parecer n9 485, de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de
Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e
cinqUenta e sete centavos) o montante de sua díVida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucion~lidade e juridicidade; e
- de Municípios, favOfáVeJ
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de "quorum", em pleR
nârio. para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Item 25:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia cbmo conclusão de
seu Parecer n.,.. 610, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
,
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, rlas Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíorialídade e jurídicidade, com voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorâvel.

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr .
Presidente, Srs. Senadores:
Nossa bancada sempre sustentou a tese brilhantemente defendida pelo
Senador Franco Montoro, desde quando deputado federal, segundo a qual
salário não é renda. Entretanto, a legislação fiscal brasileira, que nem sempre
primou pela coerência, mas tem-se destacado, ultimamente, por uma insofrida fome de impostos, cobra, desde a fonte, o imposto sobre salários e outros
proventos, inclusive os da aposentadoria.
Nesse contexto, evidentemente desanimador, pelo grau de injustiça, por
vezris acári.tece a abertura de uma clareira, fazendo-nos crer vitoriosa, um dia,
a melhor doutrina. Agora mesmo a Comissão de Finanças do Senado, logo
antes do recesso, aprovou projeto que isenta do Imposto de Renda os proventos da lnátividade, pagos por pessoas jurídicas de direito privado, até o limite
de cento e oitenta mil cruzeiros mensais e creditados ao contribuinte com
mais de sessenta e cinco anos.
Essa proposição, de nossa autoria, amplia o benefício já concedido, hoje,
nos mesmos limites e condições, aos proventos da inatividade pagos por pessoas jurídicas de direito público. Era, portanto, de todo injustificável a exceção, pois a origem do provento ê a mesma: provento Originário da inatividade. Não importa seja ela de ex-funcionário públicO, ou ex-trabalhador vinculado ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Trata-se, na verdaR
de, de um verdadeiro seguro patrimonial, pago por prêmios mensais, ou seja,
os descontos feitos, do empregado e do patrão, no caso do assalariado, enquanto, no do funcionário, o pr.ovento fica à conta do Tesouro.
Temos certeza de que a proposição será aprovada neste plenário e, posteriormente, na Câmara dos Deputados, por ser de inteira justiça, perfeitamente fiel ao princípio da isonomia legal.
Mas é preciso que o Parlamento se conscientize da tese central, por nós
sustentada, de que salário não é renda, muito menos o provento da aposentadoria, capaz de atender à pura e simples sobrevivência de quem trabalhado
durante decênios para o Poder Público ou descontou, por igual tempo, para a
empresa privada.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR, FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs.. Senadores:
~·No Brasil o transporte por ferrovias está abandonado. A profissão de ferroviârio está jogada às traças. O transporte do povo está
desprezado. Quem dá as cartas é a gasolina.''
Com essas frases está sendo convocado o I Simpósio sobre os Problemas
das Ferrovias e dos Ferroviários a realízar-se em São Paulo, de 4 a 7 de setembro próximo, promovido pelas seguintes entidades de classe: Sindicato
dos Ferroviários da Zona Sorocabana, Sindicato dos Ferroviários da Zona
Paulista, Sindicato dos Ferroviários da Zona Mojiana, Federação Nacional
dos Ferroviários, Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários do Estado de São
Paulo, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, Associação dos MetroR
viários, União dos Ferroviários da Araraquarense.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA D/SC1/RSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
'

Lembram os ferroviários que durante muitos anos todo o transporte foi
organizado em função do petróleo, farto e barato. O Governo abriu estradas,
incentivou a fabricação de carros e caminhões e, dessa forma, gente e produtos, comida e minérios, tudo passou a ser transportado por rodovias. Hoje,
no entanto, com a escassez e o alto custo do petróleo inverte-se a expectativa,
pois- o transporte rodoviário é caro, alimenta a inflação, eleva ainda mais os
preços dos produtos indispensáveis à sobrevivência dos trabalhadores.
Daí por que os ferroviários e os ·estudiosos do problema acreditam que
deva ser dada prioridade ao transporte por trem. Além dos custos significativamente mais baixos, há vantagens como a reativação da indústria fCrfoViárfa
brasileira, hoje quase paralísada. Dessa reativação decorrerá a criação de novos empregos, e a economia de divisas com a importação de petróleo.
O Simpósio porá em discussão outros problemas ligados à política brasileira de transportes, num extraordinário esforço de participação dos ferroviârios paulistas, unidos em torno da idéia de que a valorização da ferrovia é
uma das saídas para a crise do desenvolvimento brasileiro.
t de justiça registrar, nos Anais do Senado, a realização do I Simpósio
sobre os Problemas das Ferrovias e dos Ferroviários, e louvar as entidades
promotoras ressaltando a importância da participação da comunidade trabalhadora na solução dos verda"dtiros problemas nacionais. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides.

Em discussão o projeto. (Pausa,)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
:
A votação da matéria fica adiada para a próxima sess~o ordinária, por
'
falta de número em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Seuí;'ldor Evelásio Vieira, cqmo Líder do PP.
O SR. EVELÃS!O VJEIRA PRONUNCIA DfSCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SER'(Í PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso. (PaUSa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Monto~o. (Pausa.)
S. Ex• não está presente. ·-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 1i

.
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O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Desde ontem, passou a funcionar, oficialmente, em Brasília, a TV Capital, Canal 8, pertencente à Rede Capital de Comunicações, tendo a solenidade de sua inauguração contado com a presença de autoridades, parlamentares
das duas Casas, empresários, jornalistas e representações de outros expressivos segmentos da nossa sociedade.
O auspicioso evento jâ foi ressaltado na tribuna da Câmara dos Deputados em sucessivas manifestações de regozijo que muito bem dimensionam a
repercussão da iniciativa nos círcUlos políticos' do País.
Atuando, anteriormente, apenas, na área da radiofonia, com 8 estações
espalhadas pelo País, a Rede Capital, agora, ingressa no setor de televisão,
fazendo-o através de um veículo que se propõe a levar ao ar programações de
informação, debates e esclarecimentos dos problemas nacionais.
O presidente da empresa, Sr. Edevaldo Albes da Silva, tem recebido, por
mais este seu empreendimento, os aplausos entusiásticos da população brasiliense, que passará a contar, assim, com mais um órgão para deferider as suas
legítimas aspirações.
Ao registrar o magno acontecimento diante deste Plenário, desejo cumprimentar a direção e as equipes de profissionais da nova TV Capital-Canal
8, especialmente os jornalistas Nilza Portocarreiro e José Carlos Zaninotti,
incumbidos de promover, diariamente, a cobertura das atividades do Congresso brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan~
do para a extraordinária de hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 88, de 1980 (n~
3.668/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre proventos de funcionários aposentados ou postos em
disponibilidade, e dá outras providências, tendo
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 606 e 607, de 1981, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

•

-2Discussão, em turno_ ~nico,- da redação final (oferecida pela ConiisSão de
Redação em seu Parecer n~ 616, de 1981), do Projeto de Lei do Senado n~ 303,
de 1979- DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal 6 dá
outras providências.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'? 24, de
1980 (n' 64/80, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto da Convenção nq 142 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação
Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Hu~
manos, a dotada em Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a 60• Sessão da
Coi].ferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 631 e 632, de 1981, das Comissões:
- de Relaçóes Exteriores; e
- de Legislação Social.

•

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nq 31, de
1980 (n~ 65/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n' 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre Férias
Anuais Remuneradas, adotada em Genebra a 24 de junho de 1970, durante a
qUinquagésima-quarta Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 633 e 634. de 1981, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Legislação Social.

•

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)

•
ATA DA 138~ SESSÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

Extraordinária -

PRESIDf:NCIA DO SR. JORGE KALUME
ÀS 18 HORAS e 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume- Eunice Michiles - Aloysio Chaves
-Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarn-ey
--Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir PintoMauro Benevides - Agenor Maria - Martins Filho - Cunha Lima Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz
Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu
Cardoso -João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson
Carneiro - Tancredo Neves- Franco Montoro- José Caixeta- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo - Mendes Canale- Saldanha Derzi - Affonso Cam3rgo José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Arno Damiani- Pedro Simon - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniCiamos nossos trabalhos.
O Sr. I~-Secretário- p-roCederá à leitura do expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO PROGRAMA GRANDE CARAJÁS
N9 57/81, de 3 do corrente, encaminhando as informações solicitadas
através do Requerimento n9 74-, dC 1981, do Senador Itamar Franco, a respeito das atividades ligadas ao Programa Grande C3.rajás.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Será encaminhada, ao requerente, cópia das informações prestadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. ~~~Secretário.
É lido o seguinte

-·

PROJETO DE LEI DO SENADO No 234, DE 1981
Acrescenta dispositivo à Lei n"' 5.107, de 13-9-1963, que instituiu o FGTS, para o fim de possibilitar a utllização do saJdo da conta vinculada na construção de moradia própria independentemente
de financiamento do BNH, nas condições que específica.
O__Congresso Nacional decreta:
Art. !9 É acrescentado ao art. 10 da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de
1966, o seguinte_§ 3~:

•

"'Art. 10.
§ 3~ A utilização da conta vinculada para o fim de construção
de moradia própria também poderá ser autorizada, independentemente de vinculação ao Banco Nacional da Habitação, se o empregado atender à exigência de tempo de opção a que alude o caput deste artigo, possuir terreno próprio e exibir projeto devidamente aprovado pela autoridade competente."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 RevogamRse as disposições em contrãrio.
Justificação

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço criado pela Lei no 5.!07 /66,
permite que o empr~gado optante utilize o saldo de sua conta vlnculada, du-

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Agostodet981

•

•

rante a vigência do contrato de trabalho e em qualquer tempo, para a aquisição ou construção de moradia própria.
1
Entretanto, a vinculação obrigatória de tal operação ao' Sistema Finan~
ceira de Habitação - em particular ao Banco Nacional da Habitação contrapõe-se ao regime da livre iniciativa consagrada em nosSo ordenamento
jurídico-constitucional.
Forçoso é admitir, outroSsim, -que muitos dos em)irega-d~s sujeitos ao regime do FGTS têm as suas próprias potencialidades e, haven~o logrado poupar através da compra de terreno, bem que gostariam de construir a sua moradia sem endividar-se demasiadamente e sem submeter-sb ao sistema de
amortização do BNH, sabidamente pesado à bolsa dos as~alariados.
Tais são os motivos que nos conduzem a apresentar o pfesente projeto à
consideração do Congresso, lembrando que a idéia resulta de sugestão feita
pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Sin;tilares da cidade
de Campos.
!
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981. -Nelson Catneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
_
!
LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE Ir66

......................................

~-·····

.. ·····1········ .. ····

Art. 10. A 'Utilização da conta vínculada, para o fim :de aquisição de
moradia própria, é assegurada ao empregado que completar, :depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de serviço na mesma empresa ou:em empresas diferentes, de acordo com as disposições da Lei n9 4.380, de fl de agosto de
1964, por intermédio do Banco Nacional de Habitação (BN\-1), de conformi·
dade com as instruções por este expedidas.
§ 19 O BNH poderâ, dentro das possibilidades finanC:eiras do Fundo,
autorizar, para a finalidade de que trata este artigo, a utiliza4ão da conta vinculada por empregado que tenha tempo menor de serviço qu~ o ali mencionado desde que o valor da própria conta, ou este complemehtado com poupanças pessoais, atinja a pelo menos 30% (trinta por cento) ;do montante do
financiamento ~retendido.
1

•

§ 2'i' O BNH poderâ instituir, como adicional, nos cohtratos de financiamento de que trata este artigo, um seguro especial para o ~feito de garantir
a amortização do débito_ resultante da operação em caso de perda ou redução
do salârio percebido pelo empregado.
. • • • .. • • • • • • • • • • • • • •
''" ____- - - •.- .......... 1 ••••••••••••••
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de L~gislação Social e
de Finanças.)
•
"--~~

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido: será publicado e
remetido às comissões competentes.
·

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Sr. Senador Nelson Carnei·
ro encaminhou à Mesa requerimento de informações. Nos ~ermos do inciso
VI, do art. 239, do Regimento Interno, o requerimento serâ' examinado pela
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se á
ORDEM DO DIA
Item 1:

•

Votação, em turno úniCo-, do Projeto de Lei d;a Câmara n9 88,
de 1980 (N' 3.668/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre proventos de funcionários aposentados ou postos em disponibilidade, e' dã outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob nos 606 e $07, de 1981, das
Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

•

a discussão
A matéria constou da sessão extraordiriária de ontem, tendo
1
encerrada com a apresentação de -~menda de plenário.
A emenda, declarada inexistente pela Presidência, em faCe do que preceitua o item II, B, do Art. 141, do Regimento Interno, não ser~ objeto de apreciação.
Em votação o projeto.
!
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~os. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 88, DE 1980
(N• 3.668/80., na Casa de Origem)
--DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dispõe sobre proventos de funcionários aposentados ou postos em
bilidade, e dá outras providências.

disponi~

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Aos funcionários aposentados ou postos em disponibilidade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, fica assegurada retribuição básica nunca inferior a _90% (noventa .por cento) do maior salário
mínimo vigente no País.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o funcionário farãjus
à diferença entre o provento proporcional e a retribuição básica, a título de
complementação.
Art. 29 O disposto na presente lei aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade anteriormente à data de sua vigência.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, inclusive
quanto aos efeitos financeiros .
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
Discus.c;ão, em turno único, da redação final (oferecida p~la Comissão de Reuação em seu Parecer n'i' 616, de 1981), do Projeto de
Lei do Senado no 303, de 1979-DF, que institui a taxa de limpeza
pública no Distrito Federal e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação fiJJal 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.
O Senado Federal decreta:
Art. I 'i' E instituída e integrada ao Sistema Tributário do Distrito Federal a Taxa. de Limpeza Pública, de que trata esta Lei .
Art. 2'i' A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização,
efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.
Parágrafo úniCo. COrisideram-se serviços de limpeza pública, para efeito
de cobrança da Taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do
seu respectivo território:
a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas
pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação;
b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos;
c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

Art. 39 Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil
ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em
que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à
sua disposição.
Parágraso único. A taxa é anuã.I e, na forma da Lei Civil, se transmite
aos adquirentes, salvo se constando de escritura certidão negativa de débitos
referentes ao tributo.
Art. 49 A taxa serâ calculada em função da área do imóvel, aplicandose coeficientes ao valor de referência vigente no Distrito Federal, na forma
dos Anexos I, 11, III e IV.
§ }9 O valor da taxa poderá sofrer um acréscimo de até 100% (cem por
cento) quando os imóveis estiverem ocupados por hotéis, hospitais, pensões,
colégios, bancos, fabricas, oficinas, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes,
sorveterias, clubes esportivos, postos de lavagem e lubrificação, supermercados e outros estabelecimentos semelhantes aos aqui mencionados.
§ 2'i' O Governador do Distrito Federal, a fim de atender às razões de
ordem sócio-econômica, poderá reduzir o valor da taxa, nos casos de contribuintes de pequena capacidade econômica.

Art. 59 O regulamento disporá a respeito da forma e prazo do recolhimento da taxa.
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Art. 69 O recolhimento da taxa fora do prazo fixado no regulamento
sujeitará o contribuinte ao pagamento das seguintes multas:
a) de 5%(cinco por cento) quando o pagamento se verificar nos 30 (trinta) dias subseqfientes ao término do prazo;
b) de 10% (dez por cento) quando o pagamento se verificar até 60 (sessenta) dias subseqUentes ao têrmino do prazo:
c) de 20% (vinte por cento) quando o pagamento se verificar após 60
(sessenta) dias.
Art. 7• O pagamento da Taxa de Limpeza Pública e das penalidades a
ela referentes não exclui:
I - o pagamento:
a) de preços pela prestração de serviços especiais contratados, expressa
ou tacitamente, entre o usuário e o óraão de limpeza pública;
b) das penalidades decorrentes do exercício da fiscalização de posturas
referentes à limpeza pública;
II - o cumprimento de quaisquer normas e exigências relativas à coleta
de lixo ou a execução e conservação da limpeza das vias logradouros públicos.
Art. 89 Estão isentos da taxa:
I - a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e suas respectivas
autarquias;
II - quaisquer entidades religioSas, no tocante aos imóveis destinados
aos respectivos templos e às casas paroquiais e pastorais deles integrantes;
III - a Fundação Universidade de B_rasília e as Fundações instituídas
pelo Distrito Federal;
IV - os Estados estrangeiros, no tocante aos imóveis ocupados pela
sede das respectivas embaixadas, bem como aos de residência dos agentes diplomáticos acreditados no País, desde que igual favor seja assegurado, reciprocamente, ao Governo Brasileiro; e
V - as sociedades beneficentes com personalidade jurídica que se dediquem, exclusivamente, a atividades assistenciais, sem qualquer fim lucrativo.
Parágrafo único. São excluídos da isenção os imóveis funciouªis destinados às residências de servidores das entidades referidas nos incisos I, III e V
deste artigo;
Art. 99 Esta Lei entra em vigor 90 (nOVenta) dias após sua publicação.
Art. 10

Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO I
!MOVEIS RESIDENCIAIS EDIFICADOS
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ANEXO III
Imóveis não Residenciais Edificados
Coeficiente

Área edificada
atê
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de

30até
50 até
100 até
200 até
300 até
500 até
700 até

30m'
50m'
100m 2
200m'
300m'
500m 2
700m'
1000m'

0,20
0,30
'0,40
0,50
'0,60
0,80
1,00
1,40
0,20

acima de 1000 2 e por 100 2 ou fração que exceder

•

ANEXO IV
Imóveis não Residenciais não Edificados
Coeficiente

Área
até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de 5000m ~

30m'
30 até
50 até
100 até
300 até
500 até
1000 até

50m 2

100m'
300m'
500m'
1000m'
5000m 2

0,20
0,30
0,50
0,80
1,00
2,00
2,50
3,00

O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n' 24, de 1980 (n' 64/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção n9 142 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação Profissional e a Formação Profissional do
Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a 23
de junho de 1975, durante a 60• Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 631 e 632, de 1981, das
Comissões:
- De Relações Exteriores: e

..

•

- De Legislação Social,
Em discussão o projeto. (Pausa.)

Coeficiente

Área Edificada
atê
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de

40 até
70até
100 até
200 até
300 até
500 até
700 até

40m 2
70m 2
100m'
200m'
300m'
500m'
700m'
1000m'

acima de 1000m 2 e por 100m 2 ou fração que exceder

0,05
0,10
0,15
0,30
0,50
0,70
1,00
1,30
0,15

ANEXO II
Imóveis Residenciais não Identificados
Coeficiente

Área
até
mais de
mais de
mais de
mais de
mais de 1OOOm 2

200 até
300até
400 até
600 até

200m'
300m'
400m 2
600m'
1000m'

0,05
0,15
0,30
0,50
1,00
1,50

Não hav~ndo quem queira discuti-IÕ, declaro-a encerrada.
Em votação.
óS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1980
(N' 64/80, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Conveção n9 142 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a 60• Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção n9l42 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre a Orientação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada durante a 60• Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho, realizada em Genebra, a 23 de junho de 1975.
Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) - Item 4:
-Díscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 31, de 1980 (n' 65/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção n9 132 da OrganizaçãOTnternacional do Trabalho sobre Férías Anuais Remuneradas, adotada em Genebra a

•

J

Agosto de 1981

.

Qaihc(tiagésima Quarta SessãO da Conferência G~ral da Organi~
zação Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 633 e 634, de 1981, das
Comissões:
- De Relações Exteriores; e
- De Legislação Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a ~ncerrada.
Em Votação.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à ComissãO de Redação.

•

.E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 31, pE 1980
(N' 65/80, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção n9 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre Férias Anuais Remuneradas, ~dotada em Genebra, a 24 de junho de 1970, durante a qüinquagésima quarta sessão
da Conferência Geral da Organização Internacional: do Trabalho.

•

O Congresso Nacional de;çr~ta;____ ___
,
Art. 19 Fica aprovado o textO da Convenção n9 132 da Qrganização Internacional do Trabalho- OIT, sobre Fériils Anuais Remun~radas, adotada
durante a qUinquagésima ·quarta sessão dà Conferência G~ral da Organização Internacional do Trab:;tlho, realizada em Genebra, a ~4 de junho de
1970.
Art. 29
cação. -

Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi-

•

•

estritamente necessários e mais, que possam ser aproveitados, depois, por outros estudantes."
Tal o justo apelo a que damos eco nesta augusta tribuna.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tra·
lar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã, a seguinte.
ORDEM DO DIA
I
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autOriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruz~iros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
_.de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, ravorável.
3

1

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -O Senador Franco Montoro
enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, de acordo com o art.,259-III, do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
A proposição será anuncíada na próxima sessão.

•
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há orador inscrito .
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro;
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
:
Presidente, Srs. Senadores:
Somos do tempo em que o livro didático, principalmente do curso primário e do parcelado ou ginasial, servia a toda uma irmandadç:, passando não
apenas de irmão para irmão, como também para primos. Principalmente as
admiráveis gramáticas, antologias e dicionários, há tririta ands passados ainda, eram conservados, nas famílias, não como relíquias, mas' como livros de
consulta e uso. A coleção de AritmétiCa de Antônio Trajano~ a Série Braga,
de leitura; a coleção de quatro livros de Felisberto de Carvalho a admirável
coleção de nível médio da FTD serviam a mais de uma geraf;ão de alunos.
Mas, hoje, o que se vê é a mudança dos livros didáticos 1 no máximo de
dois em dois anos; estamos vivendo, realmente, a época do_s li~ros e cadernos
descartáveis, que só servem a· um aluno, o que sigriifica maibres dispêndios
para os pais, representando boa parte da renda familiar, que ppderia ter outra
útil destinação.
Agora mesmo, recebemos, a propósito, uma carta da Aug"usta Loja Honra e Trabalho, do Rio Grande do Sul, onde se declara, iniCialmente:
"Todos somos conhecedores da difícil situação ~conômica porque passam todas as nações do mundo, mais difícil: a daquelas em
desenvolvimento ou subdesenvolvidas, como o Brasil, numa situação cada vez mais aflitiva, exigindo de todos a fnelhor colaboração para solucionar seus ingentes problemas. Um dos mais notórios é o da Educação, área na qual se tem notado'um declínio no
nível de aproveitamento dos alunos bem como desis~ências, antes de
concluir os cursos, principalmente no primeiro gr~u.~·
Depois de lembrar a gratuidade desse ensino, assegur~da pela consti:
tuição, adverte:
"Se regredirmos no tempo até alguns anos atr~s. antes da Reforma do ensino, veremos que nossas crianças, ao :ingressarem no
primeiro ano do ciclo primário, adquiriam seus Jivtos a aproveitálos, qLiando também ingressassem na escola. Hoje isto não aconte~
CC."

Depois de outras considerações, conclui o Sr. Nílton Pereira:
"Faz-se necessário e com urgência que se determine, se não for
possível em termos de Escolas particulares, que se Se adotem livros

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 -5, de 1981 (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (ti'inta e um milhões s_etc.centos e cinqUenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Consti~uição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 6, de 198[ (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de \981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8H, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de se,u Parecer n9tíQ8,
de 198J, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Go :erno do Estado do Piauí a elevar em CrS 63,4.053.100,00 (seiscentos e trinta e
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quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

Agosto de 1981

.mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo _
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

8

15

Votação, em turno único·, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura M-unicipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas {MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vhúe e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto véncido do Senador Fr,mco Montoro; e
-de Municfpios, favorável.
16

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Munictpfos, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

10
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econorriia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Maringâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete rriil, cento- e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de !vlunidpios, favorável.
11
Votação, em turno único, do_?rojeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.356,
de 1980), que autori1:1 a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta c nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's L357 e L358, 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 n"' 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de
198l), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituclorlalídade e jurídicidade; e
-de A-funicfpios. favorável.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e ofto milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES,~ sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Const1~uição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo -Ramos~ e
-de MunicÍpios, favorável.

•

•

17
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, -do Senad-or
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964,

•

18
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando t'rgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresáríos na administraçãO da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).
19

•

Votação, em turno único, do Requerimento n9 294, de 1981, dos Senadores Humberto Lucena e Eve\ásio Vieira, solicitando, nos termos do art. 371,
c, do Regimento Interno, urgéncia para o Projeto de Lei do Senado n"' 92, de
1981, do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de
advertêncja, e dá outras providências.
20
VolaÇão, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357., de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' L006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
21
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterand_o dispositivo da
Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' L034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

•

22

14

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado n'? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade.

Votação, em turno úrnico, do Projeto de Resolução n"' 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e dnqilenta

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Proje-

23

•
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•

to de Lei do Senado n"' 163, de 1980~ do Senador Orestes Quércia~ que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão
·
-de Constituição e Justfca. pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

24

•

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8~ de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia co-mo conclusão de seu ~arecer n'? 24, de
198f), que autoriza a -prefeitura Municipal de Franca (SP) '\elevar em CrS
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois ;mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavosto montante de sua dívi«;''a consolidada,
tendo
:
PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissõe~:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL
I

(Dependendo da votação do Requerimento no 289, de 1~81, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiame11to da discussão para !a sessão de 3-981J
.
25

•

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de; seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00_(cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o r)lontante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de ConitititiÇãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favoráVel.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a_ Sessão de 3 de
setembro do __ corrente ano.)
I

26

•

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9; 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9
409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP), a elevar em
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cincfüenta'e cinco mil, novecentos c oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montan~e de sua dívida
,
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob nos 410 e411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favoráveL
(Dependendo da votação do Requerimento no 291, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discus_são para~ Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
·
O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) -

Está encerra!la a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNLJADO PELO SR. LÁZARO BARBOZA NA SESSÃO DE 26-8-SI E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIÓRMENTE:

•

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte dis~urso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No começo da nossa sessão de hoje, o eminente Senador :Roberto Saturnino, em um bem elaborado discurso, navegando em um ca~po que S. Ex"
domina com maestria, tocou, Sr. Presidente, na sensibilidade de todos nós ao
trazer alguns dados estatísticos da triste realidade brasileira~
Efetivamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação do Brasil de
hoje está a merecer e a exigir, uma análise mais profunda, sobretudo por parte dos homens que têm a responsabilidade de governar o Pa~s e, se chegar a
haver por parte dos governantes, Sr. Presidente, essa preocup~ção que nos assalta a todos, efetivámehte haverão eles de constatar que as advertências da
oposição, hoje, não são calcadas em bases irreais.
Quando a Oposição brasileira denuncia aqui desta tribuna, da Câmara
dos Deputados e de todas as tribunas do País, a gravidade dq quadro social,
ela não está, como ave de mau agouro, a pregar o caos. Está~ registrar, sim,
uma dura realidade que precisa urgentemente ser revertida, pois estamos,
como acentuou o nobre Senador Roberto Saturnino com um:quadro recessivo definitivamente implantado no País, gerando os seguintes resultados:
Doze por cento de queda na produção industrial; quatrO milhões de desempregados; dois milhões de biscateiros que vivem de expedientes, homens
que não ganham sequer o salário mínilno, e cerca de seis mi.Jhões de bóias-

Sexta-feira 28 3959

frias, mulheres, crianças e velhos, tangidos dos campos para a periferia das
grandes cidades onde, não encontrando meios de subexistir, se transformaram nesta coisa que passOu a ser chamada "bóia-fria", Sr. Presidente, que é o
ato do cidadão levantar-se altas horas da madrugada, empoleirar-se na carroceria de um caminhão, levando, às vezes, um punhado de arroz com farinha,
seu alimento para o dia inteiro. E, depois de viajar 60, 80, 100 quilómetros,
depois de trabalhar nos eitos das grandes fazendas, chega à sua casa, ao seu
casebre, a altas horas da noite, com os ossos moídos, não apenas pelo cansaço
natural do trabalho mas, sobretudo, pelo estado crônico de subnutrição.
Sr. Presidentt: e Srs. Senadores, a situação é tão grave que o próprio Ministro da Saúde, há questão de duas semanas, fez menção a uma estatística,
que sabemos nós está longe de retratar a realidade, embora já seja dantesca: a
existência de trinta e seis milhões de subnutridos neste País. E quando nós
afirmamos que as estatísticas do ilUstre Ministro da Saúde estão longe de retratar a realidade, é porque somandoaqui e ali, dados que são fornecidos por
órgãos do próprio Governo, dá para verificar que cerca de 2/3 da população
brasileira se encontra em estado de subnutrição.
É fácil constatar isto: basta que verifiquemos o escorchante custo de vida, a alta desenfreada dos preços nos gêneros alimentícios, a alta de tudo, dos
bens de consumo, a alta dos preços dos transportes, a alta das tarifas de energia elétrica, de telefone, de todos os serviços públicos que o Governo explora,
e os baixos salários, a baixíssima remuneração que recebe o trabalhador brasilerio. Basta verificar o resultado de uma CPI feita na Câmara dos Deputados há cerca de três anos, que revelou a estarrecedora cifra de vinte e três milhões de menores carentes neste País, dezessete milhões deles em estado de
marginalização .
Basta verificarmos isto, Sr. Presidente, para que constatemos a irrealidade dos dados do Ministério da Saúde. E se fizermos uma progeção desses dados em termos de tempo, verificamos o grau de comprometimento do nosso
futuro, com o tipo de sociedade que estamos construindo quando os círculos
científicos asseguram que a criança que não recebe uma nutrição perfeita, que
não recebe alimentação correta do ventre materno até os 5 anos de idade, tem
pouquíssimas chances de se tornar uma pessoa adulta e perfeitamente normal
porque, segundo os cientistas, a desnutrição compromete irremediavelmente
o desenvolvimento cerebral e as reações neuroniais. E V. Ex•sjã imaginaram
o que seria o futuro de uma Nação com mais de cento e vinte e cinco milhões
de criaturas, das quais, mais de cem milhões fossem de debilóides e retardados mentalmente?
Somando esses dados, Sr. Presidente, chegamos a uma conclusão: estamos hoje assentados em cima de um barril de pólvora. E não é novidade que
ocorram fatos como o que vem agora acontecendo na Bahia. A novidade ou o
milagre, como acentuei em aparte ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, é
que até agora, Sr. Presidente, a paciência do povo brasileiro tenha sido tamanha, que são esporádicas essas manifestações de desCspero. Mas o Governo,
insensível, insiste em manter a mesma orientação na economia e não pretende
mudar nada do modelo econômico que aí está a penalizar o trabalhador, enquanto concede os maiores favores ao capital e à usura.
Comparando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os últimos balanços encerrados pela rede bancária do País, agora, no mês de julho, verifica-se que alguns deles chegaram a ter lucros de cerca de 800% sobre os lucros obtidos em
igu~l período no ano anterior.
Mas, em contrapartida, como está o homem que produz, como estão assalariado brasileiro, como está a esmagadora maioria desta Nação, Sr. Presidente, Nação que herdamos grande, Nação que efetivamente teria tudo para
se tornar uma das mais desenvolvidas da face da terra, porque Deus foi generoso conosco, dando-nos como pátria um País com oito e meios milhões de
quilômetros quadrados, sem os problemas que normalmente a maioria dos
grandes países têm. Mas, os desmandos que não são de hoje e que vão se acumulando dia após dia, estão efetivamente a nos comprometer até mesmo em
relação à própria unidade deste País- unidade geogrãfica e política. Porque
não somos uma Nicarágua, não somos um paisinho pequeno qualquer.
Temo, Sr. Presidente, que a paciência do povo brasileiro já esteja se esgotando, porque são visíveis as manifestações de descontentamento que se podem verificar em qualquer lugar deste País. Não conheço um só setor, um só
segmento de nossa sociedade que esteja tranqUilo ou satisfeito com a situação
que aí está. Não tenho dúvidas de uma coisa: é verdade que há fatores exógenos que influem na crise brasileira. Não pretendo negar isso~ mas, os fatores
mais graves da crise brasileira, que hoje se espraia por todos os cantos, atingindo a ordem institucional, que é caótica, atingindo a ordem política pelo
seu a_rtificialismo; a ordem ecônomica que é injusta, e a ordem social que é
terrível; é fruto, Sr. Presidente, sobretudo de uma coisa: o longo período de
arbítrio e de silêncio, imposto pela força, que a Nação brasileira viveu ao_lon-
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go desses tenebrosos quase dezoito anos que nos separam do golpe militar de
1964. É até curios_o constatar~se que diante deste quadro nada alentador a
~~çã.o brasilei_:a: efetivamente, esgotando os seus últimos resquícios de paCiencm, a sua ultima gota de fé, se organiza para retomar democraticamente
nas mãos aquilo que lhe foi tomado pela força: o direito de autodeterminarse. Para~o~alrnente é também curioso, para não usar uma outra palavra, um
outro adJetlvo, que o Governo ainda insista, senão diretamente, mas através
de representantes seus, de elementos ligados ao Poder, em buscar nos tachos
do casuísmo meios de desvirtuar a manifestação eleitoral do ano que vem.
Aí estão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, enchendo espaços na imprensa
as preocupa~ões dos políticos do Governo em encontrar meios para não perderem as eleições e, preocupações também nossa da Oposição, ante a ameaça
que brota, não sei de quais ventres obscuros, da implantação do chamado
~'distritão eleitoral'' para as eleições de 1982, a fim de que o voto seja mais
uma vez manipulado, a fim de que os partidos políticos, que mal começam a
estruturar-se, não tenham condições de deitar raizes e sejam também extintos
logo depois. Aí está, Sr. Presidente, projeto tramitando na outra Casa do
Congresso Nacional visando prorrogar os mandatos dos atuais diretórios dos
partidos políticos, cujas convençõeS municipais deverão, por força de lei, ser
feitas agora na primeira quinzena de outubro. E já se cuida mais uma vez de
prorrogar mandato dos dirigentes partidários, coisa quejã não é nova porque
jâ foi feita antes.
E quando se discutia, aqui, neste Senado, a prorrogação dos mandatos
dos diretórios dos partidos políticos, antes da extinção da ARENA e do
MDB, desta mesma tribuna, Sr. Presidente, usando da palavra e manifestando ?.meu voto contra, tive oportunidade de dizer que aquela prorrogação
abrma as portas para outros tipos de prorrogações ainda mais indesejáveis.
Não deu outra. Pouco tempo depois se prorrogaram as eleições de prefeitos e
vereadores que se realizariam em 1980. E não faltam vnzes a pregar a prorro~
gação dos mandatos de senadores e deputados, sob" .legação de que não' se
pode mexer no Colégio Eleitoral que homologa a escolha dos Presidentes da
República; não o que os elegem, porque o chamado Colégio Eleitoral que escolhe os Presidentes da República apenas coonesta a escolha, porque não tem
nenhuma autenticidade, não tem nenhum poder de decisão.
. E _lamentável, Si: Preisíãente, v-erificar que eni:}uanto a situação é caótica,
ao mves de se buscarem caminhos que reconciliem o Estado com a Nação,
brotem aqui e ali propostas casuísticas com o o_bjetivo de decompor, ainda
mais, as nossas precaríssimas instituíções~
Daí por que, Sr. Presidente, quero, valendo-me já da fase final do meu
tempo, dizer que tenho uma convicção firmada, muito alicerçada essa convicção, Srs. Senadores, é de que as eleições gerais de 1982, as eleições de governadores, de deputados federais, de senadores, de deputados estaduais de
prefeitos e ve-readores, se constituirão na única avalista da paz social n~te
Pais.
Se, porventura, a opiriião pública nacional, mais uma vez, se vir frustrada com o casuísmo que desvirtua o valor do voto popular, que tangencia a
~ua exp:essividade, que o jogue para fora dos muros da cidade proibida, nós,
Irremediavelmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos ver este Pais sacudido por uma hecatombe, com tal brutalidade que é impossível prever os seus
resultados finais.
E preciso, portanto, que comecemos, desde agora, a conjurar toda e
qualquer proposta menos limpa e menos clara desde a prorrogação dos mandatos dos diretórios municipais dos partidos políticos, para não dizer na
prorrogação dos mandatos de parlamentares, que esta Casa, Sr. Presidente,
pelo posicionamento de 57 dos Srs. Senadores que se colocaram contra, em~
bora, mesmo assim, não tenhamos sido capazes de fazer cessar as vozes dos
corvos, que grasnam por aí a ameaçar de males maiores se mexer no tal de
Colégio Eleitoral como desculpa para as prorrogações. Que estejamos vigilantes contra toda e qualquer forma de casuísmo, para que o povo não perca
a fé. Que, de pronto, rechacemos a proposta do chamado "distritão'\ que é
feita com objetivo claro, pois a oposição brasileira, o ofltem MDB, apenas no
Estado de São Paulo, nas eleições de 1978, obteve nada menos de 1 milhão e
600 mil sufrágios na sua legenda. O voto não nos candidatos, mas apenas na
legenda do Partido. E é para emagrecer a representação oposicionista no
Congresso que querem lançar mão dessa coisa mesquinha!
Já imaginaram, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que seria uma eleição
acima de partidos políticos? Como seria maior ainda a influência do poder
económico? Seria- como assinalou o nobre Senador Nelson Carneiro, que
também ocupou a tribuna, há algumas horas- "a luta de cada um por si e
Deus para todos", criando uma situação dificílima a que a ninguém beneficiaria.
Um partido político não é uma entidade malsinada, um partido político
deve ser um organismo vivo que "J·epresenta oS anseios de amplos setores da
coletividade. E o nosso grande mal é que, de há muito, não temos partidos
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políticos enraizados, com compromissos definidos. Em 1965, na última
eleição de governadores pelo voto direto que houve no Pafs, mal se conhecia
o resultado daquelas eleições e se extinguiram os partidos políticos, cantando
então louvores ao bipartidarismo que se pretendia implantar. Vivemos, durant~ muitos an?s!. o bipartidarismo: de um la~o. o MDB, que surgiu como
parttdo de Opos1çao, e segundo alguns estrategistas do Governo, deveria ser
o partido apenas para constar uma situação vigente; e do auto lado a ARENA.• que dava sustentação ao Governo. Mas o MDB foi se tornando, a partir
do mstante em que ele voltou o seu programa e a sua atuação, não apenas
para fiscalizar o Governo mas para mostrar os erros do regime, ele se tornou
um escoadouro natural dos descontentamentos populares, se tornou arrimo e
a esperança de milhões e milhões de brasileiros. E, a cada eleição que se processava, o MDB crescia e a ARENA murchava. Por isso chegaram à conclusão_ de que se precisava extinguir o MDB e, estinguir a ARENA, porque esta,
muito doente, cambaleante, já não tinha condição de vencer eleições no País
e o pacto de poder convencionou que não poderia perder eleições; e, por ou~
tro lado, precisava também liquidar com o MDB, porque tinha saúde demais
e ameaçava ser, efetivamente Governo, à partir do instante em que o povo
pudesse votar. Agora, mal começam a se instalar os novos partidos surge a
proposta de eleições sem partidos. O que viria novamente fazer com que essa
situação, até de constrangimento perante outras nações do mundo, se acentuasse ainda mais.
Vou encerrar, Sr. Presidente, porque vejo que eminentes, Senadores quere,?l fazer uso da palavra. E vou fazê~ lo dizendo que é lamentável que isto es~
teja acontecendo e que o Governo deve acordar para a realidade brasileira e
deve entender que a Nação não precisa de tutores. A Nação brasileira ê capaz
de votar e de escolher bem e quando cometer erros na esolha ela mesmo terá
condição de corrigir o seu erro apeando do poder o partido político ou o cida~
dão que não correspondeu às expectativas nacionais.
Não ê possfvel pretender reconciliar a Nação brasileira com o Estado
tendo à frente do Estado esse pacto de poder que aí estâ, Sr. Presidente, sem
nenhum consentimento popular, que aí está instalado sem votos, até porque o
povo quer ter o direito de acertar ou de errar, mas quer ter o direito de buscar
os seus próprios caminhos.
_O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' me permite?
O SR. LAZARO BARBOZA - Sr. Presidente, permita-me ouvir o
aparte do eminente Senador pela Bahia, Sr. Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Lázaro Barboza, estava aguardando
que V. Ex• terminasse -o seu pronunciamento praticamente, porque gostaria
de aparteá-lo por um outro assunto, e não queria interromper o seu raciocí~
nio, mas queria aproveitar da generosidade de V. Ex• para colocar um problew
ma que foi abordado hoje na Sessão, a ·respeito dos acontecimentos da Bahia.
Quero informar a V. Ex• que acabo de ter informações, por telefone, do meu
Estado, e que felizmerite, até o momento, a situação está calma. Realmente
existe um movimento de estudantes do Vale do Canelas que estavam pretendendo sair em passeata e que estava proibida. Houve, por parte da polícia,
apenas uma ação preventiva para impedir a saída da passeata e, até o momento não houve qualquer choque entre estudantes e policiais; estavam os dois lados, até então, calmos. Quero informar a V. Ex• também que ninguém foi sew
questrado na Bahia. Existem, realmente, prisões pelos acontecimentos do final da semana passada. E quero dizer a V. Ex• que eu tenho a satisfação de,
neste instante, parabenizar, inclusive, os representantes da Oposição baiana,
na Assembléia Legislativa do meu Estado, Deputados do PMDB, que ontem
estiveram, em companhia de alguns deputados do PDS, com o Sr. Governa~
dor do Estado, para tentarem encontrar uma solução para esse problema. E
lá eles tiveram a consciência e a honestidade de informar que não tinham ne~
nhuma condição de controlar o movimento que estava ocorrendo, porque tinham sido ultrapassados por esses acontecimentos, porque radicais de esquerda extremada - segundo pronunciamento deles mesmos - estavam
agindo contra os interesses da própria oposição que não desejava aqueles atos
de baderna que estavam ocorrendo no meu Estado. Então, foram os próprios
representantes da oposição que manifestaram esse ponto de vista e disseram
que estavam em situação pior; que estavam sem contatos para qualquer
possível entendimento com os que estavam organizando esses movimentos de
apedrejamento de ônibus e outros fatos lamentáveis que estavam ocorrendo
em meu Estado. Então, quero informar que foi a própria oposição quem fez
essas afirmações. E gostaria, abusando mais da generosidade de V. Ex• trazer
a público as palavras do cardeal do meu Estado, a respeito desse assunto. O
Cardeal é Dom A velar Brandão, já conhecido por V. Ex•s que sabem orespeito que ele merece de todos nós. Diz ele, na sua oração dominical, de doming-o passado:

Em Salvador tivemos, nesses dias, um movimento irrefletido de
assalto aos veículos de transporte coletivos, ...
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E mais adiante:
~'Não se pode tentar organizar o povo para qUe ele seja utilizado de maneira inadequada. A "violência'~. disse Paulo VI, nem é
cristã e nem é humana. A violência, Corri o se sabe, (:um movimento .
desordenado que desequilibra o eixo da paz social. Nem serve para
os injúStiÇãdos nem comove e conscien~íza. õs que se relacionam
com tais dificuldades coletivas.
UNão é assini" qUe" nosso povo deve sei conl:lu~Ído. Aliãs, o
povo mesmo estã fora desses movimentos, apesar d~ suas angústias.
"Por outro lado, este caminho é perigoso, por· mais de uma razão.
uNão se pode e não se deve tumultuar a ~ação brasileira,
quando estamos dentro de um processo de abertura que vai paulatinamente atendendo a seus fins. Por que os grupos radicais pretendem coloca.r pedras na rota··que palmilhamos? ·Por que tanta-imaturidade a serviço de uma causa digna de maior apreço?"
Essas são as palavras, nobre Senador, do Cardeal D. Avelar Brandão,
que estã acompanhando, angustiando, os acontecimentos .da Bahia, como
acredito que todos nós estamos desejando que nada de mais grave ocorra no
meu Estado no dia de hoje. Graças a Deu.s.posso afirmar que~ a.t.é o momento,
na Bahia, nada houve que pudéssemos lamentar, no dia de hoje.
O SR. LAZARO BARBOZA -Eminente Senador Jutahy Magalhães,
agradeço o aparte de V. Ex•
·
Quero dizer que a OposiçãO brasileira, pelas vozes dos homens mais responsáveis que.iiela militam, deplora a violência, deplora a dqordem das ruas.
E de se indagar, eminente Senador Jutahy Magalhães, s~ efetivamente os
riscos a que estã exposta a sociedade b_rasileira não se tornam terríveis exatamente em função da enorme in)'t.Istiça social em que vivem milhões de irmãos
nossos que são muitas vezes transformados pelo desespero e~ pressa fãcil de
extremistas? Não serã porque está se permitindo que se forme aí combustível
adequado para as grandes explosões sociais, que é de se temer que alguém risque o palito de fósforo?
.
Ê por isto, eminente Senador Jutahy Magalhães, que ficiuei Tmpfessionado, chocado, profundamente chocado quando vi, por exemplo, há três dias, o
Ministro dos Transportes, o Sr. Elis~u Resende, pela televisão, dando conhecimento ao Pais de que, para baratear os transportes coletivoS, o Governo absolutamente não iria, de modo algum, permitir qUe houvesse um preço favorecido para o óleo diesel. Mas que tinha jã encontrado uma fórmula, seria a
de jogar na rua da amargura, na rua ~o desemprego, cerca, talvez, de duzentos a trezentos mil cobradores, instituindo nas empresas de Ônibus o sistema
de bilhetagem. Ê a inserisibilidade dos homens do Governo' que vêm a cada
dia nos empurrando para o precipício, com medidas coino ·essa, desumana,
cruel, quando se sabe que, com o quadro recessivo que aí estã, esses duzentos
ou trezentos mil cobradores irão para a sarjeta do desempr~go e da fome.
Todos nós deploramos a violênc~a e a desordem. TodOs nós queremos
que a Nação brasileira caminhe pacificamente rumo às urnits de 1982 como
fórmula para haver, efetivamente, um compromisso entre o povo e aqueles
que chegarão aos governos dos Estados, possibilitando, se não a correção de
todas as injustíç<is, mas pelo menos uma reversão dessas ten~ências aberrantes que hoje tornam o dia-a-dia deste País angustiante para ~ilhões de brasileiros.
.
E por isto que ocupamos a tribuna desta Casa, e é por ~sto que, através
da imprensa, verberamos os erros do concentracionismo político e econômico, que vem gerando toda esta situação que favorece aqueles que são incendiãrios, aqueles que não toleram. a democracia, aqueles que, Sem calcular com
responsabilidade os riscos, acendem o primeiro palito de fósforO.
A paciência do povo brasileiro tem limites, limites qu~ não devem ser
transpostos, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Até porque, hoje, neste País,
numa hora grave, ser viermos a ser sacud.idos por uma graVe convulsão social, será dificílimo encontrar a voz de um homem que det~nha liderança e
seja capaz de, numa hora de co.nturbação, lançar um apelo à paz e à concórdia, e este ãpdo ser atendido pela Nação inteira, porque liquil:iaram com as li~
deranças políticas deste País. São poucas as vozes que hoje Podem se expressar com a clareza de um Dom Brandão Vilela; são poucas ~s vozes efetivamente acatadas, exatamente porque o Governo que ar estã, desde que se instalou após 64, teve uma preocupação; acabar com as lideranças deste País. E,
por falar num país de lideranças liquidadas, quero, Sr. Prt$idente, no final
deste discurso, muito ligeiramente, lembrar à Casa que a ~ de agosto de
1976, numa tragédia que sacudiu o País inteiro, perdia a vida um dos poucos
homens que, se hoje estivesse vivo, teria Condições- de presl.ar uma enorme
ajuda para que a Nação brasileira retomasse seus caminho~ normais, o ex~
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi arranqado daqui desta
Casa pela força de um ato institucional, quando representa"lla o meu Estado
de Goiãs como Senador, na cadeira que hoje, Sr. Presidente, ~enho a honra de
ocupar.
.L
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Faz drico anos que-morreu Juscelino Kubitschek de Oliveira, o maiorestadista desta Pátria e reconhecido como um dos grandes estadistas das
Amérícas. E após a morte de Juscelino, aumentou ainda mais a sensação de
vazio e de orfandade na alma do povo brasileiro.
Faço votos, Senhor Presidente, que este Pais, com a ajuda de oeus e com
a boa vontade e coragem dos seus filhos de formação democrâtica, encontre
o.& caminhos da paz social e do verdadeiro desenvolvimento. Que as- eleições
de 1982, que, repito, s·erào as únicas avalistas da paz social, sejam feitas limpamente, honestamente, sem tramóias e sem casuísmos, para que, conhecidos
os resultados, possamos verdadeiramente iniciar o trabalho de reconstrução,
corrigindo as injustíÇã:s sociais que campeiam hoje de norte a sul e de leste a
oeste. Que possamos então encetar a caminhada árdua, mas indispensável,
para fazer do Brasil a pãtria livre com que sonhamos. Livre do arbítrio, livre
das injustiças, menos comprometido com as multinacionais que lhe sugam as
energias. Que sejamos capazes de fazer do Brasil a verdadeira pãtria dos bra~
sileiros, onde não haja no futuro tanta miséria e tantas injustiças, e_onde o homem seja mais cristão e possamos todos sentir que fomos capazes de abrir um
caminho novo, qüe seja efetivameilte o caminho da verdadeira paz! Era o que
tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 26-8-81 E QUE, ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR; SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

OSR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Seriadores:
Como é do conhecimento geral, filiou-se, na tarde de hoje, ao Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, o economista Celso Furtado, sem dúvida alguma uma das personalidades mais ilustres que compõe a socieâade brasileir:i contemporânea.
Foi para todos nós, que integramos o maior Partido na Oposição, motivo de júbilo passar a contar, a partir de hoje, com a contribuição desse eminente patrício ·que, pela sua inteligência, pelo seu talento, pela sua cultura,
pelo seu patriotismo, há de desempenhar um papel dos mais importantes nesta nova fase da vida brasileira, justamente no instante em que nós, apesar dos
pesares, caminhamos irrecersivelmente para uma nova democratização.
Na reunião em que o PMDB, a nível nacional, acolhia nas suas fileiras o
ecoiloritlsta Celso Furtado, tive eu a subida honra de saudá~lo em nome dos
nossos companheiros e, entre outra palavras, acentuei:
"Celso Furtado é mais um brasileiro que, dep.ois de uma longa e
inVoluntária ausência, se reintegra à vida política do Pais. Ele representa, na verdade, o melhor da inteligência nacional que, marginalizada por um autoritarismo auto-suficiente e discricionário, dentro
de sua própria pátria, teve uma atuação de reconhecido e unânime
destaque no cenãiio Internacional, tendo sido, contudo, impedido
de prosseguir na sua contribuição direta ao equacionamento dos
enormes problemas com que nos defrontamos, agravados exataM
mente nos últimos dezessete ano's de regime autoritário.
E mais adiante:
Em uma autobiografia publicada ao lado da de outros nomes
çonsagrados pela Revista Internacional de Ciências Sociais da
UNESCO~ em I 973, Celso Furtado nos revela como sua infância e
adolescência for8ni. marcadas pelo contexto social e político do
Nordeste brasüeiTo das décadas de vinte e trinta. Ele chega mesmo a
identificar três idéias-fOrça geradas nesse periódo e que fazem parte
inseparãvel de sua personalidade. São elas: a convicção de que o
mundo dos homens é em geral dominado pela arbitrariedade e pela
violência, a convicção de que não se combate esse estado de coisas
com teorias simplistas, e, finalmente, a convicção de que a luta contra esse estado de coisas não conhecerá jainais nem vitórías nem derrotas definitivas, pois, como um do que passa, a arbitrariedade e a
violência sempre se renovam.
Formado em Direito pela antiga Universidade do Brasil no Rio
de Janeiro, Celso Furtado, doutorou-se em economia na França e
passou ainda um ano realizando estudos de pós-graduação em
Cambridge, na Inglaterra. Ele identifica o positivismo ·filosófico
herdado da atmosfera intectual de sua famflia; o marxismo princi~
palmente em sua ênfase na análise histórica; e a antropologia cultural americana, como as três influências principais de sua formação
intelectual.
Mas é sobretudo su.a atuação de homem público que marca e
consagra a unidade jã salientada que Celso Furtado revela entre trabalho e vida, pensamento e ação. Ele chefiou a Divisãó de Desenvolvimento da CEPAL- Comissão Econômica para América Latina, das Nações Unidas; foi diretor do Banco Nacion~l de Desenvolvimento; foi o criador e piimeiro superintendente da SUDENE-
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aliâs, inteiramente desvirtuada em suas finalidades, depoís de 1964;
e foi ainda Ministro ·sem Pasta e o primeiro Ministro do Planeja~
menta desde País sendo, portando, participante ativo úe três governos brasileiros: o de Juscelino Kubitscheck, o de Jânío Quadros e o
de João Goulart.
Depois de ter seus direíios políticos cassados por dez anos
em 1964, Celso Furtado viu-se obrigado a afastar-se da vida pública
brasileira e dedicou-se ao-ensino e à pesquisa em universidades americanas, inglesas e francesas, sendo, ainda hoje, professor na Escola
de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e membro do Conselho Acadêmico da Universidade das Nações Unidas em Tóquio, no
Japão. Além disso, a maioria de suas obras está hoje traduzida em
diversas línguas.
Celso Furtado contribui para a definição de novo modelo de
desenvolvimento social e econômico-que esse País necessita e os partidos de Oposição ·procuram o apoio das forças sociais capazes de
sustentar sua implantação. Esse modelo, se assenta numa filosofia,
segundo a qual, não se pode construir uma sociedade justa,
privilegiando-se uns poucos em detrimento da grande maioria da
Nação.
Num Brasil Cansado da arrogância dos tecnocratas que nos
tratam a todos com ironias e irritação, como se estivessem dizendo
sempre o óbvio; num país que· escuta, contra todas as evidências, o
Sr. Ministro da Fazenda afirmar que o povo brasileiro possui '"i-
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gualdade de oportunidade", num país como este, a presença de Celso Furtado -:-::: lúcido, simples, direto, didático e universal - é um_a
alegria e uma certeza de que o debate nacional serã enriquecido e
que a "luz no fim do túnel" tem agora mais chances de se transformar em dia brilhante".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com estas ligeiras palavras, procurei
traçar um esboço do perfil de Celso Furtado, o brasileiro, o nordestino, o paraibano, o escritor, o economista e o patriota, que hoje, para gãudio nosso,
das oposições brasileiras, se inscreve nos quadros do Partido do Movimento
Democrático BrasileirO. E tenho certeza de que, com o passar do tempo, com
a sua militância política, o seu Estado natal, a Paraíba, hayerâ de premiar o
seu valor, haverâ de futuramente lhe garantir um mandato eletivo, no Executivo ou ~o Lesgiiativo, onde ele possa, com maior condição, fazer mais por
este País e pelo seu povo.
Sf. Presidente, antes de encerrar este meu pronunciamento, desejo comunicar à Casa e à Nação que, praticamente, iniciando a sua missão política, o
economista Celso Furtado iniciará amanhã um simpósio, na Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados, proferindo uma conferência subordinada ao título: "'Um novo modelo econômico para o Brasil".
- -vamoS ouvi-. lo e aplaudi:lo,~S-r. Presidente e Srs Senadores, porque se
trata, na verdade, de um estudioso dos nossos problemas e de um homem
público com o espírito inteiramente vo1tado para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
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L BeneditoCanelas
2. Martins Filho
J. João Calmon
4. João Lúcio

I. Dinart; Mariz

-2. Lourival Baptista
3. José Caixeta
PMDB
I. Agenor M ada

I. Leite Chaves
2. José Richa

PP
I. Mendes Canale

l. Evelásio Vieira

Assistente: Sérgio .da Fonseca --Bfaga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às ll.ÓO horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das. Comissões - Ramal 3378

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
( ll membros)

E JUSTIÇA -_(CCJ)

Suplentes

PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

l. Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. Mutilo Badaró
5. Ber"ardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

PMDB
L Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

I. Pau1o Brossard
2. Marcos Freire
3. Nel$on Carneiro
4. Leitr: Chaves
5. OreStes Quércia

PDS
I. Bernardino Viana
2. José Lins
3. Arno Damiani
4. Milton Cabral
5. LuizCavalcante
6. José Caixeta

L Roberto Saturnino
2. Pedro Simon
3. José Richa

PP
I. Mendes Canale

•
Titulares

Suplentes

PDS
l. JoséLins
2. Eunice Michiles
3. Gabriel Hermes
4. Benedito Canelas

I. T anác:do Neves
Jos~ Fragelli

Assistqlte; Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas--feiras, às 9:30 horas
Local: :Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Cos_ta_
- Anex.o das Comissões - Ramal 4315
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
( 11 membros)

L Evandro Carreira

I. Raimundo Parente

PMDB
l. Marcos Freire

Assistente: Francir.co Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevidc:s
Titulares

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller

I, Lá2:aro Barboza
2. Ma1J,ro Benevides

•

I. luiz Cavalcante
2. Almir Pinto

3. Aderbal Jurema
4. José Lins

Titulares

Suplentes

PDS
I, Aderbal Jurema
2. João Calmon
3. Eunice Michiles

L LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

4. Tarso Outra
S. José Sarney
PMDB
L Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

3. Adalberto Sena

I. Adalberto Sena

2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

PMDB
L Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
PP
I. Mendes Canale

.Carlos Gui_lherme f onseca - Rain3.L342L
Reuniões: Terças-feiras, às lO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3024.

Assistent~

Suplentes

PDS
I. Lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalla
4. José Caixeta
5. Mahins Filho
6. M urilo Badaró

2. Mauro Benevides
I. Alberto Silva

PMDB
1. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

COMPOSIÇÃO

2. Almir Pinto
3. Aloyslo Chaves

4. Benedito Canela~

1. Affonso C amargo

José Fragelli
Alberto Silva

(7 membros)
Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidc:nte: José Lins

l, Lomanto Jllnior

2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo

PP

2.

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
COMPOSIÇÃO

Suplentes

Titulares

I. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando FPCire

I. Affonso C amargo

Assistente: Leda Ferr:eira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
,-Anexo das. Comissões- Ramal 3168

PP
I. Gastão MUller

1. Evelâsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
• Anexo das Comissões - Ramal 3546
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DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNIC[P_IOS- {CM)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO

l. Raimundo Parente
2. Lo manto Júnior
3. Amaral Furlan
4, Amaral Peixoto_
S. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto
I . Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3r Pedro Simon
4. Teotónio Vilela
4. Franco Montoro
I. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

Suplentes
PDS
I. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Uns

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. Jos~ Richa

PP
I. Saldanha Derzi
"1. José FTãã;elli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas.feiras, às 1_0:00 h-oras
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador NilO Coelho
~Anexo das Comissões ......-Ramal 4323

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
Almir Pinto
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo
[.

[.

2.
3
4.

5.

José Richa
Orestes Quéreia
Evandro Carreira
Lázaro Barpoza
Agenor Maria

2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
S. Gabriel Hermes

PMDB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

I. Franco Montoro
2, Humberto Lucena

3. Jaison Barreto

L. Henrique Santil!o

L. Alberto Silva

2:

Luiz Fernando Freire

1. Henrique Santillo
2._ Teotónio Vilela

PMDB
I. Roberto SatUrnino

Assistente: Léda Ferreira da Rocha -- Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Cos.ta
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

I. Adalberto_$ena

Saldanha Derzi

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
l. Evandro Carreira
PP
l. Mendes Canale

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo- Ramal 3266
Reuniões: Qu"ititas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador_ Alexandre CQst_a
- Anexo das Comissões- Ramal 3121

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES - (CRE)
(15 membros)

Titulares
I. DinarteMariz

2. Luiz Cavalcante
3. José Guiomard
4. Murilo Badaró

I. Mauro Benevides

!. Luiz Viana

Tarso Outra
Lomanta Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysio Chaves
JoséSarney
8. l.ourival Baptista

COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente

I. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

L Agenor Maria

Suplentes
PDS
!, Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

2. Humberto Lucena
PP

L Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:30 horas
L01:.al: Sala da C omissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

L Gastão MUller

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- {CSPC)
(7 membros)

Titulares

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

PMDB
I. Orestes QUéicía

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às I !:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSICÀO

Suplentes
PDS
1. Aderbal Juretna
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins FHho

I. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro

3. José Richa
4. Mauro Benevides
5. Marcos Freire

PMDB
[. LeiteChaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

•

PP
I. José Fragelli

Presidente: Luiz Viana
J9-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29.Vice-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

2. Agenor Maria

PP
I. Affrnso C amargo

l. Gastão MUUer

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

Murilo Badaró
Aderbal Jurem a

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotõnio Vilela

I. Milton Cabral
2. LuizCaValcante
3. José Uns
4. Almir Pinto

PP
L. Saldanha Derzi

COMPOS!CÃO

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabríel Hermes
3. Martins Filho

PMDB
l, Adalberto Senª

COMPOSIÇÃO

Titulares

COM!SSÃO DE MINAS E E.l'lfRGIA - (CME)
(7 membros)

Titulares

•

2. Jaison Barreto

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

l. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Clãudio de Brito -_Ramal 349_8
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local Sala da Cúmissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

S_uplentes
PDS
l. Benedito Canelas
2. JoãoCalmon
3. Arno Damiani

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(S membros)

PP
l. José Fragelli

l. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. José Guiomard
4. Lourival Baptista

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

L J oào Calmon

PMDB
I. Agenor Ma ria
2. Nelson Carneiro

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto_
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira --Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 hOrãS
Local: Sala da Comissão, na Ala Senadõr Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3122

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente

•

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

PP
L Gastão Müller
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
L Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

PP
L Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das ComlssQes - Ramal 3254

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badarô
5. José Caixeta

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL·-- (CLS)
{9 membros)

Titulares

l. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco_ Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Agosto de 1981

1. Gastão MUller

1. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às li :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador .Alexandre Costa
- Ane:<o das Comissões- Ramal 3121

•

•

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

ANO XXXVI- N• 099

BRASILJA- DF

SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 1981

;-------~,~-·CONGRESSO

NACIONAL

Faço saber que o Congresso_Nacion_al aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passariw

nho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1981

Aprova o texto do Acordo sobre. Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980.
Art. I• E aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial, concluído entre o Governo da Repúbli·
ca Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente .

•
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO REINO DOS
PAISES BAIXOS SOBRE COOPERAÇÃO ECONÚMJCA
E INDUSTRIAL

.

O Go-verno da República Federativa do Brasil
e
O GoVerno do Reíilo -dos Países Baixo_s,
Desejosos de fortalecer os tradicíoiüiis laços de amizade que unem seus
países, e de intensificar a cooperaçãO ecOilôrilic"a e" industrial em base de igualdade, visando ao_ benefício mUJu_o de,; .a_mbo.s_países,
Convieram no seguinte:
-Artigo I
As Partes Contratantes encorajarão e procurarão desenvolver mutuamente a cooperação econômica e industrial entre instituições, organizações,
empresas e outras partes interessadas nos respectivos países.
Artigo II
As formas, modalidades e condições para cooperação dentro do quadro
deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas instituições, organizações,
empresas e outras partes interessadas, com base nas leis e demais a tos normativos dos respectivos países.
Artigo III
As Partes Contratantes procurarão facilitar, na medida do possível, as
formalidades relacionadas com a preparação, contratação e implementação
da cooperação dentro do quadro deste Acordo.

assuntos de ordem econômica relativos à cooperação nos setores da economia dos dois países nos quais tal cooperação possa ser iniciada.
2. Com vistas ao desenvolvimento dessas relações, procurará identificar áreas de interesse comum e tomará providências para a implementação de
projetos e programas específicos.

Artigo VI
A Comissão Mista servirá como meio para a troca de informações e consulta sobre assuntos de sua competência e encorajará e facilitará cantatas entre as instituições, organizações, empresas e outras partes, mencionadas no
_Artigo I.
Artigo VII
A ComisSão Mista reunir-se-á em Brasilia ou na Haia, por solicitação de
qualquer das Partes Contratantes.
Artigo VIII
As Partes contratantes notificar-se-ão, por escrito, do cumprimento
das formalidades constitucionais exigidas por ambos países para a entrada
em vigor deste Acordo. O Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias a contar
da data da última dessas notificações.
2. Q__ presente Acordo terá vigência por um período indeterminado.
Qualquer das Partes Contratantes poderá notificar à outra, por escrito, sua
decisão de denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surtirá efeitO seis meses a contar da data de recebimento da notificação.
I.

Artigo IV

Artigo IX

Fica estabelecida pelo presente Acordo uma Comissão Mista lntergovernamental de Cooperação Econômica e Industrial entre o Brasil e os Países
Baixos. A Comissão Mista poderá incluir representantes de instituições+
organizações, empresas e outras partes dos dois pa1ses.

No que diz respeito ao Reino dos Países Baixos, o presente Acordo
aplicar-se-á ao Reino na Europa e às Antilhas Neerlandesas.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse
fim, assinaram o presente Acordo.
Feito em Brasífia, aos Lldias dO mês de julho de 1980, em três exemplares originais, nos idiomas português, neerlandês e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência quanto à interpretação,
prevalecerá o texto em inglês.

Artigo V

I. A Comissão Mista examinará e promoverá as relações econômicas e
industriais entre os dois países. Examinará, de uma maneira geral, todos os
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Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a) Ramiro Saraiva
Guerreiro
Pelo Governo do Reino dos Países Baixos: a) Hein Theo Schaapved
PROTOCOLO
Por ocasião da assinatura do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos sobre Cooperação
Econômica e Industrial, os Plenipotenciários abaixo assinados convieram,
igualmente, no seguinte entendimento que deve ser considerado como parte
integrante do referido Acordo:
As autoridades competentes do Brasil e das Antilhas Neerlandesas poderão manter consultas diretas quanto a assuntos relacionados com a coope-

Agosto de l9Bl

ração econômica e industrial entre o Brasil e as Antilhas Neerlandesas. Tais •
consultas, por solicitação das referidas autoridades, serão mantidas alternadamente em Brasília e em Willemstad.
Feito em Brasília, aos 23 dias do mês de julho de 1980, em tr!s exemplares originais, nos_idiomas português, neei'Iandês e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência quanto à interpretação,
prevalecerá o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a) Ramiro Saraiva
Guerreiro
Pelo Governo do Reino dos Países Baixos: a) Hein íheo Schaapved

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 139• SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE 1981

1.1 -ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -Pareceres

Referentes à seguinte matéria:
-

Projeto de Lei do Senado no 22/81

1.2.2 -

Oficio

Do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores indagando se o
Congresso Nacional concordaria em receber, em sessão solene, a visita de
Sua Excelência o Senhor Presidente da Colômbia.
1.2.3 -

Fala da Presidência

Referente ao atendimento do Oficio lido, convocando sessão conjunta, solene, a realizar-se dia 2 de setembro próximo, para este desiderato.
1.2.4 -

Leitura de Projeto

Projeto de Lei do Senado n9 23_5/81, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a arrecadação das contribuições devidas ao
SES!, SESC e SENAC.
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR LUJZ CAVALCANTE - Situação economicofinanceira do País a propósito do prazo fixado, pelo Senhor Presidente da
República, para superação das atuais dificuldades.
SENADOR GIL VAN ROCHA, por delegação da Liderança- Apre·
ciação do atual momento político nacional.

SENADOR ADALBERTO SENA -Conclusões do X Congresso
Mundial de Direito, realizado em São Paulo.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Contestando noticiário de
órgão da Imprensa, atribuindo à ação de setores da Igreja e da Oposição o
surgimento de conflitos sociais na ãrea rural. Denúncia de invasão de propriedades de posseiros do Município de Cavalcante- GO.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Posse do Dr. Rui Oscar Dias
Janiques no cargo de Diretor-Executivo do Centro de ProcessamentO de
Dados do Senado Federal- PRODASEN.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Encaminhamento à Mesa de
requerimento solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do discurso
proferido pelo SeiütdOr Humberto Lucena, por ocasião do ato de filiação
partidária do Dr. Celso Furtado no PMDB.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n~' 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e tiês mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 4 de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potircndaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017,802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ·sessehta e um centavos), o moritante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, se-

tecentos e cinqiienta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo-do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros)
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nY 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta-e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos.) Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'? 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e áitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação, adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e uin milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos.) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votaç_ão adiada por falta de quornm.
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- Requerimento n9 40/8 I, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-MlillS:tfõ-Ed:uardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação Adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração 17"' aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada por
[alta de quorum.
-Requerimento no 268(81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art. 371, C, Regimento Interno, para o Projeto de
Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco Montoro, que estabelece a
participação de representante dos empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS.) Votação adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n"' 294/81, dos Senadores Humberto Lucena e EveIásio Vieira, solicitando, nos termos do art. 371, ..c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado no 92(81, do Senador Arronso Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de: adv_ertência, e dã
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 357 /72_, çl_o S~11~_dor Orestçs Qué_rcia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de quorum .
-Projeto de Lei do Senado nl' 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 prelirriinar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do Imposto de Renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 163(80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove mühões, du·
zentos e setenta e dois mil, vinte e ciitco cruzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrest~da, por falta de
quorum para votação do Requerimento n9 289/81.
-Projeto de Resolução n• 40/8!, que autoriza a Prefeitura Munici·
pai, de Betim (MG) a elevar em CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discu~ssão
sobrestada, por falta de quorum para votação do Requerimento ri9 290/81.

-Projeto de Resolução nl' 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, nove·
centos e cinqíienta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada,
por falta de quorum para votação do Requerimento nl' 291/81.
1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO OlA
SENADOR BERNARDINO VIANA- Es[orços desenvolvidos pelo
Governo Federal, visando propiciar o bem .. estar â comunidade nacionaL

SENADOR VICENTE VUOLO- Procrastinação que estaria ocor·
rendo nas obras de pavimentação da BR-364, que liga Cuiabã a cidade de
Porto Velho, em Rondônia.
SENADOR JORGE KALUME- Atuação do Sr. Ministro Jair Soares, à frente do Ministério da Previdência e Assistência SociaL
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Considerações sobre os incidentes verificados na cidade de Salvador - BA.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES·
SÁO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do
Do
Do
Do

Sr.
Sr,
Sr.
Sr.

Lomanto Júnior, pronunciado na sessão de 21-8-81.
Evelásio Vieira, pronunciado na sessão de 27-8-81.
Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de 27-8-81.
Leite Chaves, pronunciado na sessão de 27-8-Sl.

3 -:- MESA DIRETORA

4- LIDERES E VICE-LíDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
5 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

SUMÁRIO DA ATA DA 131• SESSÃO
REALIZADA EM 20-8-81
Na publicação do Sumário, [eita no DCN-Seção ll, de 2!-8-81,
página 3749, segunda coluna, acrescente-se, por omissão,
renumerando-se os demais itens, o seguinte:
2.4- MA TERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n9 204/81, em regime de urgência nos
termos do Requerimento no 281(8!, lido no Expediente. Aprovado,
após pareceres das comissões competentes, Ã Câmara dos Deputados.

ATA DA 139' SESSÃO, EM 28 DE AGOSTO DE 1981
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS. GILVAN ROCHA E JORGE KALUME

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

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Eunice Michiles --Gabriel Hermes
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa Alberto Silva - Bernardino
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides- Agenor Maria- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena- João LúcioLuiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Pªssos Pôrto- Jutahy Magª-lhãesLuiz Viana- Dirceu Cardoso~ João Calmo o_- Nelson Çarneiro- Henrique Santillo- Gastão Maller- Vicente Vuo1o- Mendys Canale- AITon·
so C amargo- José Richa- Arn_o Damiani- Pedro Simon- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
O Sr. }9-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

PARECERES Nos 654 e 655, DE 1981
Soi>.re o l'rojeto de Lei do Senado n.O 22, de 1981,
que "dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de ensino e dá outras providências".
PARECER N.O 654, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana

Com o Projeto sob exame, de autoria do nobre Senador Jorge.
Kalume, pretende-se estender, até -a data de publicação da futura
lei (.Se aprovado e sancionado o presente Projeto), o seguinte pra-

zo, estabelecido pelo Decreto-te! n.o L 820/80 (que reaju.stou os
venc~mentos, salários e proventos dos servidores civis do Poder

Executivo, _bem__ como das pen.sões e dá outras providências):
"Art. 10. O.i atuais Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino admitidos até 31 de dezembro de 1979
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serão aproveitados na ref·erência inicial da Classe de Prof.essor Assistente, desde que possuam diploma de graduação em curso superior e sejam aprovados em proc·esso seletivo a ser organ'zado e aplicado pelas instituições de
ensino .superior dentro de 180 (cento ·e oitenta) dias, contados da entrada em vigor deste Decreto-lei."
A primeira vista, a proposição suscita dúvidas quanto à sua
constitucionalidade. em virtude dos impedimentos que obstam a
iniciativa parlamentar. em matéria relativa a servidor público
(artigo 57 II, e artigo 65, ambos da Constituição).
Contudo, examinando-se o Projet-o maJs detidamente, verifica-se que .~eu propósito se restringe à ampliação de prazo para
aproveitam.ento de Professores Colaboradores e Auxiliares de Ensino, mantendo-se, no art. 2.0 da proposição,- a obrigação do "concurso público de títulos e provas para o preenchimento dos empregos de professor auXiliar".
E, como aduz a brilhante Justificação, num dos .seus trechos:
"A mudança dessa data justifica-se pelas seguintes razões: em primeiro lugar porque não existem motivos, a
nosso ver, para discriminar os admitidos após aquela data. Em .segundo lugar. a adoção dessa medida de ampliação do prazo isentaria o DASP de elaborar as tabelas especlals, a serem extintas e que precisarão ser submetidas
ao Presidente da República."
O Projeto, pois, oferece importante contribuição, de int_eresse
público, ao Poder Executivo_ em nada ofendendo as prerrogativas
que a Constituição re3erva ao Presidente da República.
Por tais razões. opino favoravelmente ao PLS n.o 22/81, por
constitucional, jurídico e, inclusive, quanto ao mérito.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981. - Nelson Carneiro,
Presidente, em exercício - Bernardino Viana, Relator - Raimundo Parente 1-- Moacyr Dalla - Hugo Ramos - Franco l\iontoro Benedito Canelas - Almir Pinto.
PARECER N.0 655, de 1981
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador João Calmon.
O projeto em estudo, de autoria do ilustre Senador Jorge Kalume, pretende estender. até à data da sua publicação como lei,
o prazo do Decreto-lei n.O 1. 820/80, que reajustou os vencimentos,
salários e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, reajustando também as pensões. Em sua justificação, o autor do
projeto diz que "simplesmente amplia o prazo para enquadramento
de professores e auxiliares de ensino, de 31 de dezembro de 1979.
estabelecido no Decreto-lei n. 0 1.820, de 9 de dezembro de 1980,
para a data de entrada em vigor da lei que resultou do projeto".
Argumenta o eminente Senador Jorge Kalume, que as razões
que o levaram a propor a mudança da data se justificam, porque
não existem motivos para discriminar os admitidos após aquela
data, e principalmente porque a adoção da medida de ampliação
do prazo isentaria o DASP de elaborar tabelas especiais, a serem
extintas e que ncce~sitariam ser submetidas ao Presidente da
República.
O projeto, portanto. tem como objetivo principal beneficiar os
professores admitidos no intervalo entre as duas datas, mantendo-se. no entanto, a obrigação do concurso público. de títulos e
provas, par.a o preench5mento dos empregos de professor auxiliar
conforme reza seu art. 2.o
O projeto. além do> benefícios aos professores, simplifica e
desburocratiza a aplicação do decreto-lei que regula o enquadramento dos professores universitários.
Assim sendo, e por considerar que o presente projeto é de
grande interesse. público, somos pela sua aprovação.
Sala das Comi.ssões, 27 de agosto de 1981. - Aderb.al Jurema,
Presidente - João Calmon, Relator - Tarso Dutra - Gabriel
Hermes - João Lúcio - Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

Em 21 de julho de 1981.
Cj21/400(B31) (846)
Visita do Presidente da Cõlômb_ia.
Sessão Solene Conjunta.
Coongresso Nacional.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que visitará o Brasil, em caráter oficial, no período de OJ a 05 de setembro próximo,

Suas ExcelênciaS o ·senhor Presidente da Colômbia e Senhora Julio Cesar
Turbay Ayala, acompanhados de comitiva.
2. Muito agradeceria a Vossa Excelência o obséquio de informar-me
se, no próximo dia 02 de setembro, às 10:30 horas, o Congresso Nacional,
reunido em Sessão Solene Cojunta, concordaria em receber a visita de Sua
Excelência o Senhor Presidente da Colômbia. Informo a Vossa Excelência de
que estou dirigindo ofício em idênticos termos a Sua Excelência o Senhor Deputado Nelson Marchezan, Presidente da Câmara dos Deputados.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de meu profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com referência ao expediente
que acaba de ser liâo, a Presidência, ouvida a Mesa da Câmara dos Deputados, convoca sessão conjunta, solene, a realizar-se no próximo dia dois de se·
tembro, às dez horas e trinta minutos, destinada a receber Sua Excelência o
Senhor Presidente da Colômbia, Julio Cesar Turbay Ayala, designando oradores da sessão o Senador Gilvan Rocha e o Deputado Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, Projeto de Lei
que serã li9o pelo Sr. 111-Secretãrio.
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E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 235, DE 1981
Dispõe sobre a arrecadação das contribuições devidas ao SESI,
SESC e SENAC.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O artigo 2' do Decreto-lei n' 1.861, de 25 de fevereiro de 1981,
alterado pelo art. 111 do Decreto-lei n9 1.867, de 25 de março de 1981, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 211 Serâ autornaticàrnente transferido a cada uma das
entidades de que trata o art. )9, corno receita própria, o montante
correspondente ao resultado da aplicação da respectiva alíquota
sobre o salârio-de-contribuição até 10 (dez) vezes o valor do mesmo
salário, admitidos repasses de maior importância mediante decreto,
com base em proposta conjunta do Ministro do Trabalho, do Mi~
nistro da Previdência e Assistência Social e do Ministro Chefe da
Secretaria -de Planejamento da Presidência da República.
§ 111 A transferência dos respectivos valores, a cada uma das
entidades mencionadas, serâ efetuada sob pena de responsabilidade
do órgão ou servidor que não a fizer, em até 10 (dez) dias do mês
subseqüente àquele em que efetuar a_ arrecadação.
§ 211 Mensalmente, no segundo mês subseqilent' ao da arrecadaçã_o, deverâ ser encaminhado, a cada urna das entidades beneficiárias, demonstrativo do montante correspodente em cada Estado
da Federação".
Art. 29 Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação desta lei, o órgão competente da previdência social, sob pena de responsabilidade, remeterá, a cada uma das entidades referidas no art. 111 do
Decreto~lei n9 1.861, de 25 de fevereiró de 1981, demonstrativo das importâncias arrecadadas nos 2 (dois) últimos anos, discriminando as quantiasjâ referidas.
Parágrafo único. Na hipótese de não ter havido repasse total do rnon·
tante arrecadado, as quantias ainda devidas deverão ser transferidas, a cada
uma das entidades beneficiârias, no prazo rnâxímO de 60 (sessenta) dias, corrigida monetariamente.
Art. 311 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificarão

Como se sabe o SENA!, o SEN AC, o SES! e o SESC, que desenvolvem,
de longa data, programas de aprendizagem do maior alcance social, bem assim, atividade recreativa e assistencial de inequívoco valor tem sua receita arreCadada pela Previdência Social, hoje atr3.vés do Instituto de Administração
Financeiúi-âa Previdência e Assistência Social (lAPAS).
Tal arrecadação processada pelo lAPAS deve ser necessâria e prontamente transferida para as entidades a que se destina, o que, entretanto, não
vem ocorrendo com a indispensável regularidade, impondo~se, portanto, que
se dê à matéria tratamento legal mais rigoroso, com a finalidade de evitar dis~
torções evidentemente prejudiciais ao desempenho social reconhecidamente
relevante das entidades em causa.
Como documentação da importância e significação do projeto, transcrevemos a seguir parte do depoimento prestado perante a CPI sobre o Desemprego, pelo representante da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o Senhor Abram Abe Szakjman:
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"Criadas em 1945, fruto de um acOrdo entre empresários e governo,
SESC e SENAC dedicaram-se, como se sabe, a propiciar lazer sócioeducativo e formação profissional ao trabalhador brasileiro. Parodoxalmente, as duas entidades começaram a sentir a ingerência do. poder público em
suas atividades no ex ato momento em que consolidavam sua expansão e viam
a projeção de seu relevante papel na sociedade brasileira. Foi justamente aí,
em 1966, que o governo demonstrou sua intenção de romper o acordo anteriormente firmado. Naquele ano, a Lei n~> 5.107 (instituindo o FGTS) reduziu
a alíquota de contribuição para o SESC_de 2% para 1,5%, trazendo uma inevitável evasão de recursos, justamente quando estes eral)l mais necessários.
Mais tarde, em 1975, a Lei n~> 6.205 alterava os critérios de cálculo da
contribuição para SESC e SENAC~ fazendo que o parâmetro de lO Salários
Mínimos passasse a ser de lO Maior Valor de Referência. Para se ter uma ideia do peso desta decisão para a saúde financeira das entidades, basta lembrar
que em 1975 o MVR correspondia a 94,03% doSM; em 1981, esta relação recuou para 48,10%.
O Decreto-lei n~> 1.867 firmou o M.aior Valor de. Referência como critério
definidor das contribuições compulsórias e elevou, de 10 para 20 vezes, o limite da contribuição. Mas, para SESC e SENA C, ficou apenas o equivalente
a lO MVR (Cr$ 40.717,00), enquanto o que excede a este valor até 20 ve;zes o
Maior Valor de Contribuição (Cr$ 133.540,00), ainda que pago pelas empresas, é creditado ao Fundo de Assistência da Previdência Social, como contribuição da União.
Como o Maior Valor de Contribuição tende a crescer a uma raz.ão muitO
maior que o Maior Valor de Referê.ncía;-as receítas de SESC e SENAC, já
• submetidas a grave processo de erosão, serão cada vez menores, enquanto a
Previdência receberá cada vez mais. Criàu-se, assim, um absurdo: onera-se as
empresas sem que isso reverta às entidades por elas mantidas.
As conseqüências da última ªrremetida cOntra a autonomia das entidades são hoje nitidamente identificáveis. A despesa de capital, por exemplo,
tem um significado cada vez menor na despesa total, refletindo gradua( diminuição do crescimento das entidades. Isso seria até certo ponto aceitável e na~
tural se não houvesse uma diminuição tão sígiiificiiti,hi,- em 1980, e, mais ainda, em 1981, de acordo com as previsões. A tal ponto que hoje estão as entidades com seus investimentos quase·paralizados.
O futuro, pois, a continuarem as côlsas como vão, ê dos mais preocupantes, sendo de prever a necessidade de corte de pessoal, bem como a diminuição de serviços prestados.
Por outro lado, as entidades ignoram o montante real daquilo que é recolhido em seu nome pelo empresariado do comércio. O TAPAS, cujoS serviços são pagos pelas entidades dentro de um percentual fixado por lei,
recusa-se a permitir o acesso a informações sobre essa arrecadação, em poder
da DATAPREV. Essa anomalia, de difícil explicação, precisa ser sanada.
Em síntese, as reivindicações de SESC e SENA C, com o objetivo de estabilizar suas posições finaricdras;, de manter e expandir, de acordo com as realidades do mercado, os serviços que prestam aos comerciãrios e, mais do que
tudo, com o objetivo de evitar cortes d~ pessoal, podem ser sintetizadas nos
seguintes pontos:
I. Acesso imediato às informações em poder da DATAPREV.
2. Repasse automático da arrecadação futura~ conforme a lei, ao invés
da fixaçãO arbitrária de íildices e de quotas.
3. Implantação do SalâriO de Contribuição como parâmetro para a arrecadação compulsória das ~ntid_a_de_s,
Para pleno esclarecim~nto dos Senhore~ Senadores, passo a enumerar,
resumidamente, os serviços que o_SESC pr"estou a- Suã clientela, ein 1980, bem
como o número de comerc_iários beneficiados por tajs serviços.
-Matrículas- 760.631 c_Qmerciáríos e dependentes.
- 3U.OOO pessoas, entre comerciârlo-s- e-dependentes se inscrevem em diversos cursos desenvolvidos pelos 19 Centros de Atividad_es, na Capital e no
Interior do Estado.
- 780.000 comerciârios é dependentes freqUentam as atividades esportivas desenvolvidas em 16 Centros .Esportivos_.
--As lO bibliotecas atendem a 150.000 pessoas
-Os 12 Centros Odontológicos lristitlados nos Centros de Atividades
atendem anualmente a cerca de 30.0QO_-_co_merciâri0s e dependentes.
-450.000 b.eneficiários utilizam tanto os equipamentos da Colônia de
Fêrias "Ruy Fonseca" e Centro Campestre "'BMN" como caravanas e excursões para diversos centros de turismo e veraneio organizad<?s pelo SESC.
--Os 3 Restaurantes fornecem 1.900,000 refeições_ a 250.000 p:Cssoas.
- As 13 Lanchonetes, bares e cantinas dos CentrOs de Ati vidades fornecem lanches a cerca de 700.000 pessoas.
- 2.500.000 pessoas . articipam' de atividades como: shows, espetáculos
teatrais, apresentações de música, ballet, orquestras, etc., levadas a efeito nos
14 Centros de Atividades.
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-Programações comunitárias desenvolvem-se em mais de uma centena
de municípios atingindo mais de 3 milhões de pessoas que se inscrevem em
campeonatos, torneios, cursos, apresentações musicais, atívidades de recreação infantil e de adultos. etc.
- 300.000 crianças, dependentes de comerciários são atentídas nos 9
centros infantis dos Centros de Atividades, da Colônia de Férias e do Centro
Campestre.
Os dados referentes ao SENAC não são meilos expressivos.
O SENA C conta hoje com:
- 18 Unidades polivalentes- Centros de Desenvolvimento Profissional, sendo:
- 4 na região da Grande São Paulo
- 14 no Interior do Estado
-8 Unidades especializ:adas, sendo:
- 1 Hotel-Escola, em Ãguas de São Pedro
-2 Restaurantes-Escola:
Engenho e Arte
Cantinho Paulista
- I Centro Superior de Administração Hoteleira (CEATEL) - opera
dois cOnvênios internacionais:Cornell University
Faculdade de Hotelaria de Lausane
-:- I Centro de Desenvolvimento Empresarial, o qual opera dois programas dirigidos diretamente ao atendimento de necessidades específicas das
Empresas:
PRODEMP - Programa de Desenvolvimento Empresarial
PRODEC - Programa de Desenvolvimento da Pequena e Média
Empresa Comercial
-·1 Unidade Móvel de Formação e Treinamento- UNIFORT- que
conta com 15 equipes multi disciplinares.
- I Centro DIFUSOR do Desenvolvimento Profissional, que opera três
programas:
Ensino por Correspondência
Produção de Recursos de Ensino/ Aprendizagem
--Experimentação de Metodologias Alternativas de Formação Profissional
.....;. I Unidade de Orientação e Colocação Profissional ~ MULTJEMPREGO SENA C
-9 Pólos Avançados do SENAC) em convênio com Prefeituras do Interior do Estado.
- 2 Centros de Treinamento SENA C, em convênio com:
Secretaria de Relações do Trabalho
Caderneta de Poupança Delfin
- 7 Empresas Pedagógicas, operando nos ramos de;
- Bar, Restaurante, Hotel e Lanchonete
Higiene e Beleza
·
Loja e Supermercado
O SENA C atendeu, só no ano de 1980, mais de 465.000 trabalhadores do
comércio, com as seguintes programações:
Cursos Profissionalizantes:
-Qualificação de mão-de-obra
-Aperfeiçoamento de Pessoal
_::. Treutamentos específicos para Empresas (no próprio local de trabalho)
Programas de Orientação Profissional
Colocação e Acompanha~ento de Pessoal
Atividades Culturais e Sócio-Profissionais
Trabalhos com grupos de profissionais e de empresários.
Só neste ano de 1981, até a presente data, já atendemos a mais de 195 mil
trabalhadores.
Só em 1980, o SENAC assessorou mais de 700 empresas comerciais.
E no ano de 1981, já assessorou mais de 400 empresas comerciais.
O SENAC, só neste ano de 1981, preparou mais de 3.500 jovens para a
procura de seu primeiro emprego.
O SENAC atua em 12 áreas ocupacionais diferentes. Destacamos algumas dessas ãreas:
Administração e Gerência - mais de 5.000 alunos.
ComunicaÇão-e Propaganda- mais de 18.000 alunos.
Escritório - mais de 36.000 alunos.
Vendas- mais de 21.000 alunos.
Higiene e Beleza - mais de 7.000 alunos.
Hospitalidade - mais de 3.000 alunos.
Saúde- mais de 8.000 alunos.
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Só o SENAC de São Paulo, da sua fundação até hoje, já atendeu a mais
de 2.500.000 trabalhadores das áreas de comércio e serviços."
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1981. -Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 1.861, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1981
Altera a legislação r;[erente às contribuições compulsórias recolhidas pelo lAPAS à conta de diversas entidades e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II
do artigo 55 da Constituição, decreta:
Art. 2'i' As transferências- àS entidades e fundos destinatários dos recursos aludidos no artigo l'i' serão consignadas no Orçamento do lAPAS.
DECRETO-LEI N• 1.867, DE 25 DE MARÇO DE 1981
Dá nova redação ao Decreto-lei nP 1.861, de 25 de fevereiro de
1981.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
II do artigo 55 da Constituição, decreta:
Art. i' O Decreto-lei n' 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, que altera a
legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo Instituto
de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS à
conta de diversas entidades, e dá outras providências, passa a vigorar com a
seguinte redação:
..Art. I 'i' As contribuições compulsórias dos empregadores calculadas
sobre a folha de pagamento e recolhidas pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS em favor do Serviço
Social da Indústria- SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem IndustrialSENA!, Serviço Social do Comércio- SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC passarão a incidir até o limite máximo de exigência das contribuições preVidenciârias, mantidas as mesmas alíquotas e
contribuintes.
Art. 29 Será automaticamente transferido a cada uma das entidades de
que trata o artigo {9, como receita própria, o montante correspondente ao resultado da aplicação da respectiva alíquota sobre o salário-de-contribuição
até 10 (dez) vezes o maior valor de referência (MVR), admitidos repasses de
maiOr valor mediante decreto, com base em proposta conjunta do Ministro
do Trabalho, do Ministro da Previdência e Assistência Social e do Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de
Economia e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serã publicado e
remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 13, discursando na cidade gaúcha de Santa Rosa, o Presidente Figueiredo fixou o prazo de três anos para que superadas sejam as
atuais aperturas do Tesouro, e possa ele, Presidente, concretizar então seus
~·sonhos de candidato." Repetiu, portanto, o pedido de .. mais dois ou três
anos de sacrifícios" que o Mínistro Delfim Netto fizera, dias antes, em Canoas, também em plagas sul-rio-grandenses.
A meu ver, foi deveras temerário o aval do Chefe da Nação ao compromisso, tacitamente assumido pelo seu Ministro, de, no máximo em três anos,
superar a crise económico-financeira do País. E passo a expor as razões dessa
temeridade:
Alarmado com a inflação de 40,8% em 1978, ano anterior ao da sua posse, e mais ainda alarmado, certamente, com o fato de que em novembro de
1979 a taxa já ter subido a 65%, o Presidente Figueiredo, na noite de 7 de dezembro de 1979, dirigiu-se solenemente à Nação, pelo rádio e pela televisão,
para dar conhecimento aos brasileiros de um pacote de medidas destinadas a
conter de vez a marcha do câncer inflacionário. A fala presidencial assim corneçou:
••Brasileiros, compatriotas de todas as regiões do Brasil:
Desde o primeiro momento, em que assumi as responsabilidades do Governo, senti claramente que não poderia realizar os anseios da sociedade brasileira de prosperidade econóni.ica e bem-estar
social, sem atacar, como medida p1rioritária, o grave problema da
inflação.
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A inflação incontrolada ê o inimigo insidioso que solapa as bases da tranql.iilidade social e da estabilidade política. Ela mina, sorrateira, os próprios alicerces da sociedade, porque desestimula edistroce os investimentos produtivos, criadores de emprego, e gera
pressões Perniciosas de desequilíbrio do balanço de pagamentos internacionais. No primeiro caso, acirram-se oS ânirno·s e as insatisfações das camadas mais numerosas da população e, no segundo,
comprornete~se a soberania nacional, pela dependência em que coloca o País, ao sabor de interesses e pressões internacionais.
Por isso mesmo, tive a preocupação de inscrever, como premissa básica nas diretrizes econômicas do meu governo, ·que o combate
à inflação constitui prioridade fundamental. A recessão económica
está inteiramente afastada d-e meus pro"póSitos, maS, para evitâ-la e
alcançar os objetivos do desenvolvimento económico e social, é irnperioso debelar a inflação. E dentro desse contexto, com esse objetivo e essa finalidade, que estou utilizando esta oportunidade para
anunciar à Nação um elenco de importantes medidas na ãrea económica.

•

~

E mais adiante, desabafou o Presidente:
Sinto, nas manifestações de todos os segmentos da sociedade
brasileira, a necessidade imperiosa de adotar medidas corajosas e
urgentes, para reordenar os rumos da economia nacional. Precisamos mobilizar o País _para o esforço de recuperação. Precisamos
mobilizar todas as vontades nacionais para vencer o inimigo desestabilizador da ordem e da paz social - a inflação .
A ênfase inicial foi a de atuar intensamente no sentido de recu- •
perar o controle da inflação, cujos níveis atuais - excessivamente
altos- contribuem para reduzir a eficiência do sistema produtivo e
agravar o peso do ânus social que representa, especialmente para as
classes trabalhadoras.
A convicção no acerto das providências adotadas, que exorcizariam também o fantasma da recessão, está sobejamente demonstrada n_os seguintes trechos:
Como se pode verificar, houve a determinação do Governo de,
ainda este ano. Do ano de 79, preparar o terreno para que se possa,
ao longo de 1980, inverter a tendência inflacionária. O conjunto de
medidas revela o cuidado em não lançar mão de qualquet expediente de conteúdo recessivo.
Este conjunto de medidas procura atacar as causas fundamen~
tais da inflação e do desequilíbrio de nossas contas externas. São decisões corajosas de polftica económica. Todas, porém, cuidadosamente, delineadas dentro de uma concepção de ajustes graduais, em
que se asseguram, simultaneamente as condições para manutenção
do processo de crescimento económico.
Por fim, ·uma comovida invocação e uma tão singela quão tocante convocação:
E para esse desafio que convoco, com fé e confiança em Deus,
toda a Nação brasileira.
Sem dúvida alguma, coube ao Ministro do Planejamento convencer o
Presidente da adoção do pacote económico, como decerto também foi ele o
seu grande artífice.
Em síntese, três prefixações seriam os pontos basilares da nova estratégia
económica: a correção monetária prefixada em 45%; correção cambial, em
40%; e expansão dos meios de pagamento em 50%. Este pequeno elenco bastaria para compatibilizar o combate à inflação com o crescimento acelerado,
novo milagre acenado à Nação desde que o Sr. Delfim Netto passara a titular
da Secretaria do Planejamento, a 13 de agosto de 1979. De lambugem, a panela do pobre ficaria cheia.
O Sr. Agenor Maria - Permite V. Exf. um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com muita honra, Senador Agenor
Maria.
O Sr. Agenor Maria- Senador Luiz Cavalcante, eu entendo que Economia se faz na prática. Teoricamente não se faz Economia - prefixar correção, deixar de prefixar correção- Economia é produzir, Economia é trabalhar, Economia é poupar, Economia, enfim, ê um todo de trabalho, ê um
todo de sacrifício, é um todo de perseverança. A Economla, n"o meu modo de
entender, não se faz através de ficção, porque Economia é Matemática em
Matemática dois e dois são quatro, não se transformam em cinco ou s_eis. O
que eu vejo no nosso País, infelizmente, é um consumismo desenfreado, as depesas públicas aumentando, estupidamente, a produção caindo vertical_men-
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te, porque o dinheirO passou a dar ·a li.Icro imediato; O dinheiro não é mais
instrumento de produção e de progresso, é um instrumento de lucro. De forma que ou se muda essa realidade para se dar, realmente, condições de se trabulhur, de se produzir, de se poupar, de se pensar a médio e a longo prazo, ou,
sinceramente, eu não sei para onde nós vamos ser arrastados. Tenho a impressão de que V. Ex'-, que é um homem amadurecido no sacrificio das lutas,
na economia, na poupança, na austeridade, me dará razão, tenho certeza,
dentro desta realidade. Muito obrigado a V. Ex•

•

O SR. LUIZ CA VA\..CANTE- Obrigado também a V. Ex•, eminente
Senador.
Infelizmente, a minha concepção de Economia é um pouco diferente da
de V. Ex'- A meu ver, Economia não é Uma ciência exata, ê ciência da observação de fatos comuns a um determinado agrupamento da sociedade e naquela oportunidade, porque muitas vezes aquilo que é certo hoje já não o serã
amanhã. Daí a difiCuldade da Economia, talvez de todas as ciências a mais ingrata de ser praticada.
Continuando:
Essa pretensa simbiose de inflação com desenvolvimento acelerado é a
tônica predominante no III Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado
pelo Sr. Delfim Netto ou sob sua superior orientação. A pãgina 25 do lii
PND, lê-se:
Desse modo, a experiêilcia brasileira sugere que a possibilidade
de compatibilizar elevadas taxas de crescimento com inflação sob
controle está muito ligada à condução da política econômica, de
modo a manter condições estimulantes do lado da oferta .
Mais adiante, diz a página 31:
A evolução da economia brasileira no pós-guerra nos ensina
que não há uma relação c:,msai e estável entre inflação e crescimento.
o que, em outras palavras, é repetido na página 32:

•

Parece possível, portanto, administrar a política econômica de
forma a, simultaneamente, estabelecer condições propícias à expansão da produção e do nível de emprego, assim como reverter as expectativas inflacionárias. Este é o ensinamento básico que orientará
a política antiinflaci_oo_ãria do Governo.
Logo~ a seguir vem este sensato advertimento.
~·Por

certo não se podem minimizar os riscos de tal estratégia."

A estratégia seria o crescimento acelerado com elevadas taxas de inflação.
Ora, foi justamente o que aconteceu:_os riscos da imprudente estratégia
foram olvidados pelo próprio autor da advertência, conquanto esta seja verdadeiro refrão de consagrados economistas, como, por exemplo, Paul Samuelson, prêmio Nobel de 1970, para quem a concomitância de altas taxas de
crescimento com elevadas taxas de inflação é s_e_mpre de breve duração e sempre seguida de depre..<>sào. E nem seria preciso recorrer aos multinacionais,
pois o tupiniquim Roberto Campos- com a autoridade de quem fez uma innaçào de 92%, em 1964, regredir para 34% em 1965, em um ano apenasRoberto Campos está sempre a repetir que "se o combate à innação tem custos sociais, a persistência desta os tem bem maiores, com uma diferença:
aqueles são provisórios, e estes, permanentes".
Como era de esperar, o casamento da inflação com o desenvolvimento
acelerado (PNB de 8% e:rn 1980) não deu certo, e a inflação de 77% em 1979
pulou para 110% no ano passado. ConseqUentemente, a guinada de 180 graus
imprimida às "medida!) harmónicas", como as denominou o Chefe da Nação
e por ele anunciadas em 7 de _dezembro de 1979, a guinada valeu pela confissão de tremendos erros que duraram quase um ano inteiro. Erros -diga-se
de passagem - que foram prontamente- detectados pelo Sr. Afonso Celso
Paston:, o primeiro a bradar contra o aparatoso pacote. Erros que continuam
sendo por muitos profligados, inclusive pelo insigne professor Antônio Carlos Lerngruber, que, a 13 do corrente, assim os verberou:
"Os erros cometidos no ano passado, melhor dizendo, desde
1979, .é que provocaram a hiperinflação e o enorme déficit_ d:;t balança comercial do ano passado, problemas que, afinal, obrigaram
as autoridades a reforml!lar seus planos, passando a praticar uma
política fortemente restritiva, que levou à queda da produção e ao
aumento do desemprego."
De fato, agora ninguém mais pode negar a evidência da recessão, embora alguns. chamem-na, eufemisticamente, .. desaquecimento". Generalizam~se
as demissões inicialmente restritaS ao setor automobilístico; exacerba-se a inw
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satisfação popular; a Ordem pública periclita e, resultantemente, também a
abertura política periclita,
No campo financeiro, acentua-se a vulnerabilidade do balanço de pagamentos; a relação entre as reservas internacionais e o montante da dívida externa baixa a níveis assustadores; a contínua valorização do _dó_lar avilta o
preço dos nossos produtos de exportação; o serviço da dívida atinge este ano
o patamar dos 16 bilhões de dólares; ano que vem, irâ aos 20 bilhões, e em
1983 sobrepassará de 25 bilhões. Parafraseando o Ministro Emane Galvêas,
podemos dizer que o serviço da dívida exaure, pelo menos nos três próximos
anos, as possiblidades de equilíbrio no balanço de pagamentos senão à custa
de novos e crescentes empréstimos.
Recentemente, o professor Adroaldo Moura da Silva, da USP, assinalou
que "'o Brasil é o único país do mundo onde a soma dos juros externos, mais
amortizações e mats conta do petróleo é superior ao total exportado"~ Triste
recorde.
Diante desse quadro, como confiar em que os sacrifícios se prolonguem
por mais três anos? E mesmo que durem apenas três anos, é bom lembrar que
de permeio -no ano vindouro - teremos eleições, e lembrar que nenhum
governo jamais ganhou eleição com o povão curtindo sacrifícios. Nem mesmo Churchill, que levou a Inglaterra de uma iminente derrota para consagradora vitória, nem mesmo ele escapou da derrota com o povo sofrendo os sacrifícios da cicatrização das feridas da guerra.
Mas fechemos agora o circuito e voltemos ao discurso de Santa Rosa, no
qual o Presidente Figueiredo avalizou a promessa do Ministro do Planejamento de que os atuais sacrifícios terminariam em três anos, o mais tardar,
prazo nada cun9Lpois os sacrífícios vêm de longe. Torno a dizer que o aval
do Presidente foi bastante temerário; porquanto, do mesmo modo que os fatos não deram cobertura ao seu anterlor aval ao pacote de 7 de dezembro de
1979, do que resultou grave arranhão ria credibilidade da palavra do Presidente, do mesmo modo a atual conjuntura conspira seriamente contra o aval
de Santa Rosa. E seria dem.asiadamente nodvo ao País que a falta de credibilidade em pessoas do Governo se estendesse ao próprio Chefe do Governo.
Concluo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembrando palavras do Presidente Figueiredo ao agradecer homenagem que_empresários lhe tributaram,
no Hotel Glória, a 14 do corrente, Naquela ocasião, disse o Presidente:
"'Minha insistência decorre da consciência da falibilidade do __
homem, que não é menos passível de erro por estar no governo."
A esta lapidar sentença,- permito-me acrescentar:
" ... inclusive quanto à falibilidade na apreciação do desempenho de seus mais grados auxiliares."
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito beml
Palmas.!
O Sr. Gilvan Rocha- Sr. Presidente, peço a palavra pele Liderança do
Partido Popular.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Gilvan Rocha, que falará pela Liderança do Partido Popular.
O SR. GIL VAN ROCHA- (Como Líder pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A situação de gravidade-do País, situação sócio-econômico-política, nos
obriga, cotidianamente, no exercício do mandato a nos referir a este tema.
Pretendo hoje, Sr. Presidente, não saindo desta que deveria ser a norma de
todo o Senado da República, face à gravidade maior da nossa História, fazer
uma pequena análise da situação política do nosso País com a sinceridade a
que me habituei, pretendendo trazer uma pequena contribuição para que se
entendam certas posiçõe..c; que par~cem esdrúxulas de líderes contemporâneos
da política do Brasil. Creio que a nossa principal obrigação de políticos, agora que a situaÇão se agrava quase à insanidade, é procurar a saída tal qual naquela famosa peça teatràl: "A saída". Onde está a saída?
Por minha formação intelectual, Sr. Presidente, acostumado ao pragmatismo da profissão de médico, eu me imagíno junto a um doente gi"aVísSimo
cercado pelos parentes - o doente, no caso, o Brasil, os parentes, no caso, o
povo - enquanto que a junta médica - no caso a Oposição - perde preciossíssimo tempo em dizer que a outra junta médica, que cuida e que terit os
aparelhos para cuidar do doente- no caso o Governo- está agindo incompetentemente. Enquanto isso, Sr. Presidente, o doente agoniza. A nossa obrigação maior; portanto, é no sentido de um esforço para salvar aquele doene
que já está, segundo todos os prognósticos e diagnóstic-os; à beira das convulsões finais. Por isso tudo, Sr. Presidente, cabe-nos analisar a situação política
de um modo sucinto, mas pretendo ser objetivo e trazer novas luzes à discussão maior, do destino da Pátria.
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Todos nós sabemos que a Revolução de 1964, ou melhor o movimento
militar, de 1964 foi um movimento "contra". Não foi a favor de coisa algu~
ma, ele foi contra, porque um movimento sem ideologia. Movimento que, depois de vitorioso teve a criatividade improvisada de instituir no País a teoria
do binômio segurança e desenvolvimento, que não é nada mais nada menos
do que um eufemismo daquilo que, historicamente, a América Latina sempre
possuiu nos seus pequenos países, isto é, tutela militar e abertura para o capital estrangeiro.
Ora, Sr. Presidente, os homens que fizeram esse movimento e que insistiram na manutenção desse modelo não perceberam, e ainda não percebem no
dia de hoje, que perderam uma oportunidade hístórica excepcional de inaugurar uma nova ideologia que o País ainda h_oje reclama. Hoje, quando ainda
insistem em ~·segurança e desenvolvimento" quem não_sabe que o mundo está
diferente? Nos Estados Unidos, por exemplo, depois da política económica
inaugurada pelo Presidente Reagan, o que_ se vê é uma volta veloz à ortodoxia
capitalista. E não poderia deixar de ser, num país que é o fundador do capitalismo moderno. O Presidente Reagan, todos sabemos, está tirando o Estado
do papel de mentor social, cortando por exemplo, taxas de assistência social
para com esse dinht!iro entregar às empresas, porque, segundo a ortodoxia
capitalista, é o próprio capitl que desenvolve e que faz a ação social. É a teoria da mais valia social, isto é, o neocapitalismo que, efetivamente, está dando
certo nas nações desenvolvidas. Por outro lado, só quem não tem olhos para
ver, deixa de notar que os estados socialistas mais ordotoxos sofrem uma
série de restrições, inclusive a nível intelectual, porque não conseguiram conciliar il po\ítiC-::1 estatal socialista com a liberdade individual.
Pois bem, Sr. Presidente, nesse maniqueísmo que acentuou-se nos últimos anos no mundo moderno, o que fez a Revolução de 64 no Brasil? Tentou
fazer uma síntese e fez uma mistura; tentou procura"r um terceiro caminho e
procurou o lado negativo, o mais negativo dos lados de ambas as extremidades ideolôgicas modernas, para construir um modelo híbrido, um modelo que
não pode dar descendentes, segundo a lei biológica.
E a que chegamos, Sr. Pr~idente?
O Brasil é um país tradicionalmente ligado ao capital estrangeiro e, ao
mesmo tempo, é um país onde a interferência do Estado é das mais marcadas
do mundo moderno. Um país onde o capital às yezes se instala sem capital,
embora isso pareça uma incoerência, onde se prega abertamente que fazemos
parte de um bloco ocí_dental de filosofia capitalista e vê-se a intromissão do
Estado em negócios que devem ser da iniciativa privada.
O resultado aí está. O Brasil tornou-se um país dividido em dois: O Nordeste, ab~olutamente míserável e o Sul vivendo uma crise montada pela irn~
previdência, pela improvisação e pela falta do modelo, de um modelo específtco para o nosso País. É portanto, Sr. Presidente, inevitável que estejamos
entrando, do ponto de vista ideológico, numa rota inevitável de colisão.
Por outro lado, Sr. Presidente, e decorrente dessa colisão inevitável por
uma falta de definição do papel do Estado na sociedade brasileira, a área econômica atravessa uma trajetória também absolutamente de colisão. Não
adianta nent discutir, aqui, as dificuldades econômicas do País, bastando remeter alguém que não tivesSe conhecimento dessas dificuldades para a última
entrevista do Ministro do Planejamento na televisão, que é um retrato terrível
da capitulação, da falta de iniciativa, do fracasso administrativo de um pais
tão ri"co.
Então, Sr. Presidente, na área econômica, a área que está fazendo com
que o INPS esteja na falência, a área que, inevitavelmente, vai fazer falir as
universidades brasileiras, vai fazer falir todos os sistemas financeiros públicos, como o BNH etc, é inevitável esta rota de coalizão.
Finalmente, Sr. Presidente, ã área mais dificil de todas, porque dela depende todas as áreas, na área politica visualiza-se claramente uma rota de colisão~ Senão vejamos: a Revolução de 1964, malgrad6 os avanços da abertura
jurada pelo Presidente, e que,_ reconhecemos, começou a acontecer, não consegiu impor- a ·Confiabilidade desse projeto ao povo brasileiro.
Alguém de sã consciência nesse País responderá, afirmativamente, a pergunta de que o sistema que domina o País está diSposto a obedecer a primeira
regra do sistema democrático, qual seja, a entrega do poder aos adversários?
Alguém acredita nisso, sinceramente, Sr. Presidente?
Como acreditar nisso, se a classe dominante, as Forças Armadas, através
do seu porta-voz maior, reafirma, com todas as letras, que o papel das Forças
Armadas no Brasil é, também, um papel político, isto é, as Forças Armadas
são a última instância neste País!
l'J'ós, da Oposição, teremos que nos submeter ao julgametno das Forças
Armadas, que têm isso como um preceito constitucional. Como acreditar na
siceriàãde da alternância do poder, se o ·Governo continua a nos dividir: de
um lado, os amigos da Pátria do outro, os inimigos declarados do Brasil.
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Como acreditar, Sr. Presidente, na sinceridade desse princípío Primeiro e
maior da democracia, qual seja a ahernânda do poder, se, no bojo da reforma partidária, surge a invenção brasiteirfssima e sem pudor de um artifício
chamado sublegenda?
Então, Sr. Presidente, como s:Jeixar de ser pessimista? Como deixar de
perceber que a rota de colisão, que ê uma 1'0ta ideológica e filosófica, é também uma rota econômica e é primeiramente uma rota política?
Estamos num impasse. só os olhos míopes, por natureza ou pof conve~
niência, não se apercebem disso, Sr. Presidente.
Mantida essa monstruosidade que se chama sublegenda, o que acontece~
rá no País?
O Partido do Governo, que no dizer do indigitado General Golbery é um
saco de gatos, o que será depois da briga interna que via pulverizar todo esse
Partido, que é o Sustentáculo do Governo? O que vaí acontecer com ã.s Oposições, Sr. Presidente, mantido o instituto da sublegenda? Vão tra_nspOr todos
os limites do pensamento ideológico e vão se juntar! Parece que isso está íriteressando ao Govenro, parece que o Governo deseja criar uma ãiea de confronto, para que faça valer a sua "ideologia", de que a Oposição é inimiga da
Pátria.
Eu me coloco então, Sr. Presidente, naquela situação anterior que fazer
para tentar salvar o doente? Qual a imaginação criadora para evitar aquilo
que os radares estão nos mostrando: dois aviões superlotados, em rota de
choque, em rota de colisão.
É por isso, Sr. Presidente, que depois de muito meditar, venho aqui dizer
que não creio que o ilustre Deputado Magalhães Pinto esteja em paranóia. S.
Ex~ continua, como foi na tra]etória de sua vida, um homem absolutamente
lúcido, com aquela perspicácia de natureza, que lhe acrescenta a sabedoria de
Minas Gerais. Se não chego ao extremo de, como S. Ex•, pregar a extinção
dos P<,-!rtidos como medida dramática , eu não posso deixar de considerar que
o Governo está tentando nos meter num alçapão, para vender à opinião
pública um estado de pré-choque, incompatível, segundo ele, com a segurança nacional. Acho que esse choque pré-fabricado, que nos faz condicionar
e que nos faz entender que teremos que ter um confronto, é pouco inteligente,
mas aceito por nós.
E sou absolutamente insuspeito para isso, Sr. Presidente, porque na hora
em que o confronto tinha que ser feito, eu fui um dos defensores dele. A história desta Casa sabe que, no episódio da Reforma do Judiciário, o papel que
o Senado teve para que as Oposições brasileiras não atendessem àquelas ureformas" que nos eram impostas contra argumento de terror de fechar o Congress_o. Mas ali, na noite escura do arbítrio, era a hora desse confronto. Agora, não podemos, de maneira alguma, fazer o jogo do Governo, no sentido de
criar esse ambiente da não aceitação da normalíssima alternância do poder,
sob o argumento de que perderam-se as personalidades partidárias e o que está havendo e o que vai haver é um choque que o Governo, eufemisticamente,
chama de desestabilização do re~ime.
Creio"-então, Sr. Presídente, pra que se salve o doente é absolutamente
importante que o Partido do Governo entenda que a sublegenda ao lado do
famigerado distritão são males muito maiores do que a extinção dos partidos,
porque o que o Governo quer, na sua estratégia diabólica, é confundir, de tal
maneira a opínião Pública, que uma pacífica guerra eleitoral, que desejamos,
seja transformada numa guerra ideológica inexisteri.te.
Ponto esse tema à meditação do Senado Federal, Sr. Presidenfe, para
que se tenha um pouco de clarividência nesta hora tão difícil, tão amarga· da
nossa Pátda, e para que se medite sobre as considerações de homens da esta~
tura do Deputado Magalhães Pinto, que acertou em cheio no diagnóstico,
que pode ter cometido um e xcesso na conseqüência do diagnóstico, mas que,
mais uma vez, pela sua clarividência, demonstrou ao País, que não poderemos-entrar nessa esteira de intriga-s, nessa arnladilha habilmente armada para
que esse País possa enfrentar, como desejamos, esta fase de transição, com sabedoria e com propriedade. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Adalberto Sena.

-o SR. ADALBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, -Srs:- SenaâõféS:
Encerrou-se, no dia 22 do corrente, em São Paulo, o 1Q9 CongresSo Mundial de DireítO~ cUjos resultados foram considerados altamente positivos para
os destinos do ordenamento jurídico nacional e internacional.
O Congresso cónclama os advogados brasileiros a enfrentarem situações
concretas, a denunciarem sempre todas as violações e atentados aos Direitos
Humanos, a profligarem todo tipo de exploração e a perversidade das autoridades autocráticas e despóticas.
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Entre as resoluções aprovadas, algumas de específico interesse nacional,
como a que trata da organização judiciãria brasileira, cabe destacar as referentes à corrida armamentista e ao Direito e à Energia. No tocante à primeira, os juristas apelaram para o término da febre armamentista por parte de algumas grandes potências e para a adoção de tratados, como os adotados pelos países latino-americanos que proíbem armas nucleares em seu territórios.
Com referência ao Direito e à Energi"a, após considerarem que a produção, comercialização e preços do petróleo podem levar a graves conflitos
internacionais, os juristas recomendaram que sejam estabelecidas convenções
e tratados capazes de assegurar a paz entre as potências militares, tendo sido
mesmo criada uma comissão para estudar o assunto e propor medidas legais
aos governantes dessas nações.
Ao se referirem aos Direitos Humanos, cujos princípios, como assinalaram, são, hoje em dia, violados com freqiiência, os juristas reunidos naquele
conclave recomendaram que se aumente a pressão da opinião pública mundial no sentido de compelir os governos a ratificarem os convênios internacionais de 1966, para que as vítimas das violações dos Direitos Humanos possam
denunciá-las e se queixarem diretamente aos órgãos da ONU.
Ao tratar da Líberdade de Imprensa, o 109 Congresso Mundial de Direito ratificou a resolução da Conferência de Manila, adotada em 1977. Para os
juristas ·reunidos neste conclave, não hâ democracia sem líberdade de imprensa. Nos países onde não opera a hipertrofia estatal, em _que o indivíduo não é
absorvido ou aniquilado, mas é objeto de consideração e respeito, a liberdad_e
de imprensa é corolário indispensável. Uma imprensa coarctada, co_nstrangida ou censurada não refletirá jamais a opinião das pessoas, e dos diversos segmentos da sociedade, servindo apenas de instrumento de opressão dos fortes
e dos grupos dominantes.
Os juristas presentes ao I Ü'? Congresso Mundial de Direito, referiram-se,
ainda, de maneira expressiva, ao ~·Desenvolvimento progressivo dos princípios e normas do Direito Internacional relativos à nova ordem econômica internacional". A respeito, resolveram submeter à 36• Assembléia da ONU as
seguintes recomendações:
a) é dever do todos os países cooperarem uns com os outros no
sentido de estabelecer uma nova ordem internacional;
b) os recursos materiais que não fazem parte do território de
nenhum país devem ser propriedade de todos os pafses e divididos
de acordo com as necessidades, mas não de acordo com o poder
exercido.
Sobre os Direitos e Deveres que devem reger as atividades das multinacionais, o COngresso Mundial de Direito concluiu por propor a elaboração de
um código de ética a ser regido pelas Nações Unidas, objetivando coibir toda
e qualquer interferência lesiva aos interesses econômicos dos países e das empresas nacionais.
Finalmente, dois assuntos mereceram igual atenção dos juristas presentes ao Congresso Mundial de Direito: o Dire1tO à Liberdade de deixar o país
de residência e o Direito Ambieri.tãl. No referente ao primeiro, os juristas reafirmaram que todos têm o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio, e que nenhum Estado deve submeter uma pessoa e seus parentes a
sanções, repressões, humilhações ou penalidades por exercerem o direito de
deixar O país.
Quanto ao Direito Ambiental, o Congresso Mundial propôs a intensificação de estudos para se saber com exatidão os impactos causados no- meio
ambiente com a instalação de indústrias e de outros agentes poluidores.
Ao apreciarem os sistemas biológicos de interdependência, ou melhor, as
inter-relações entre os organismos e o ambiente, os juriStas ressaltaram a necessidade de implantação de normas com objetivos preservacionistas do meio
ambiente, conjugadas com as de objet!VO restritivo, como instrumentos aptos, dentro do direito ecoliôrnico a levar-se a uma efetiva melhoria na qualidade de vida das populações.
Ã vista da indiscutível importância deste conclave internacional para os
destinos do direito pátrio e das nações, julgamos oportuno fazer desta tribuna
o presente registro sobre sua realização a fim de que conste de nossos Anais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo, por cessão do nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
A posse da terra para uso social tem sido a fqrma de luta mais efetiva de
todos os povos. Todo processo histórico brasileiro tem sido uma ~eqüência
permanente nesta luta, às vezes com afloramento de momentos críticos caracterizando conflitos mais acentuados pela posse da terra.
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No momento, neste País, poderia dizer mesmo, Sr. Presidente, que estamos diante de um continente de deflagração de conflitos sociais em tõdo o
campo. Na verdade, não há o foquismo do problema rural neste País, ele existe em toda a área rural, é óbvio que, de quando em quando, aflorando momentos críticos de conflitos sociais intensos~
Foi com estupefação que eu me deparei há alguns dias, num dos jornais
desta capital, com a notícia cujo título é: "Chegam a CinqUenta os Focos de
Subversão no País". Diz o seguinte, a notícia:
"Cinqüenta pontos do território nacional se encontram em agitação, conflitos ou atos de violência por questão de terras".
Quando li aqui, sobretudo ''atos de violência", enveredei minha mente
para coisas bastante sérias, porque esses a tos de violência têm sido realmente
verdadeiros. Mas_concluindo a leitura:
"A conclusão é de um levantamento feito pelo Governo em
todo o país e, conforme os dados apurados, esta inquietação rural
"se deve à ação de setores ligados à Comissões Pastorais de Terras
políticos da Oposição, advogados de posseiros, dirigentes sindicais e
até ativistas ligados a organizações subversivas",
Aí fiquei estupefato, porque São Constatados, por um levantamento do
Governo, atas de violência imputados a seto-res da Igreja, a setores da Opo~
sição, a advogados de posseiros, de sindicatos rurais e até a subversivos ati vistas que são os grandes inimigos da Pátria!
Veja, Sr. Presidente, a coisa começa aqui, pela frente, a descrever esses 50
focos os quais são mais no meu Estado, por exemplo, focos que não foram
descritos por este documento, acusando a Oposição, o chamado clero progressista, os advogados dos posseiros, os dirigentes de sindicatos rurais, etc.,
de serem ativistas agitadores e a estarem a fomentar, a ativar, a estimular a
existência de conflitos sociais pela posse da terra neste País, o que é uma faláci_a, o que é uma inverdade, o que é uma mentira. E essa mentira, essa falácia
não podia ficar sem contestação, desta tribuna.
Trata-se da notícia de um "documento"~ realizado pelo próprio Governo, segundo o Correio Braziliense. Na verdade, este documento foi, segundo a
notícia, realizado pelo INCRA e pelo chamado GETAT, que, como jã disse,
imputando, quer à Igreja, quer à Oposição, quer aos abnegados advogados
dos posseiros e dos sindicatos rurais deste País, a responsabilidade pelo estímulo e pelo fomento aos conflitos sociais na área rural.
Essa falácia não poderia permanecer sem contestação, por que fruto <ie
uma visão adulterada da realidad~ do campo no País. Contam-se hoje as cen~
terras de milhares as famílias que sofrem a violência cruel da exploração e da
expulsão de suas terras. Multiplicam-se aos milhões os brasileiros sem terra e
sem esperanças, cujos filhos padecem ao desabrigo e à desilusão. As conclusões do Governo sobre e~tes conflitos pela posse da terra são por todos os
motivos, mentirosas e equivalem a um atestado mesmo de ma fé. Todo o
campo brasileiro está em conflíto, premido pelo próprio estilo de crescimento
econômíco que se impôs a este País e, se, em alguns pontos, atinge momentos
críticos da confrontação maior, isso se deve, não à ação da Igreja ou da Opo~
sição, ou de advogados de posseiros, mas, isso sim, à violência cometida con~
tra humildes posseiros por verdadeiros exércitos de jagunços mantidos por
grileiros e empresários rurais, com o apoio e a cobertura do próprio Governo.
Na verdade, Sr. Presidente, quer as patas do boi, quer o ronco dos trato~
res, quer o pipocar das metralhadoras é que estão arrasando o agricultor bra~
sileiro, o homem rural brasileiro, posseiro ou não, transformando-o em pária
social, afavelado e marginalizado cada vez mais intensamente do processo de
desenvolvimento económico e social deste País.
Não poucas vezes, desta tribuna, nestes dois anos, denunciei esse-proces~
so de espoliação e de violênda criminosa c~ntra cente_n.as de milhares de bra~
sileiros oprimidos de meu Estado.
Trago, hoje, Sr. Presidente, mais uma denúncia, uma outra denúncia,
mais uma entre tantas, porque é forçoso continuar repetindo, mais uma denúncia e um alerta aos que deveriam estar em seus postos para a defesa do povo, mais um chamamento que tenta evitar mais uma chacina na zona rural
deste País. Desta vez, mais de 30 famílias de posseiros, de humildes posseiros.
Rostos queimados pelo sol, tez precocemente enrugada, olhos brilhantes, ainda acreditando neste País, estão sendo expulsas 30 famílias, na Fazenda São
Mamédio, aqui no Municípío de Cavalcante, Sr. presidente, a pouco mais de
cem quilômetros dO Palácio dO. Planalto, estão sendo chacinados, ranchos
queimados. criações mortas, mulheres e crianças no mato, escondendo-se da
violência, dos prepotentes, cuja ação recebe do Governo, quando não o
apoio, a pretexto de estimular o .. desenvolvimento'' rural,. pela implantação
da idéia hempresarial" no campo, quando não pela ação direta, pela omissão.
Porque ali, agora, neSte exato momento, grileiros e pistoleiros profissionais,
armados até os den_t~s. continuam queimando os ranchos desses posseiros,
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matando suas criações, expulsando suas mulheres e seus filhos para o mato,
espalhando o pânico, a tragédia.
Pois bem, ao Ministério da Justiça, ao INCRA, ao Governo de Goiâs, à
Secretaria de Segurança Pública do Estado, por duas vezes informei essas
ocorrências, essas trágicas ocorrências que continuam, uma hã uma semana,
outra hã três dias. Tudo em vão- em balde, porque continua o massacre, continua o massacre sob a omissão das autoridades, que agorajâ não poderão alegar desconhecimento das ocorrências, ocorrências aqui, a 100 quilômetros do
Palãcio do Planalto.
E desta tribuna, mais uma vez, não sei se em vão, não sei se mais uma
vez, caindo no vazio, não sei se inócuo, mas mais uma vez, porque manda o
meu dever, o dever dos votos que tive, continuar insistindo, quero solicitar
que o INCRA, que a Polícia Federal~ Sr. Presidente, não sei que órgãose desloquem para lá, a IOO quilômetros daqui, às margens do rio Maranhão,
e que, além de coibirerri uma CfiáCin"a, testemunhem o que está ocorrendo no
campo brasileiro. Verifiquem se existe lá um padre, se há algum advogado da
Pastoral da Terra, se há algum advogado de posseiro, ou se há algum político
de Oposíção, subindo num caixote, ou num tronco de árvore queimada para
estimular e agitar o povo, ou se eles não vão ver lá crianças chorando, mulheres gritando e chorando, em pânico, enterradas no mato, escondidas no mato,
fugindo das balas que zunem sobre suas cabeças, de metralhadores portadas
por pistoleiros profissionais, mantidos, pagos por um fazendeiro que jâ possuindo, na mesma ârea, 12 mil alqueires goianos de terra, quer os outros 2 mil
alqueires onde se encontram 30 famílias de brasileiros.
O Sr. Humberto Lucena - E a reforriia agrária brasileira ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex•
Não sei a quem apelar. Ao Sr. Minrstro da Justiça soliciteí um telefonema, Sr. Presidente, com os representantes dos posseiros em pânico, no meu
gabinete, solicitei que me atendesse pelo telefone, nem audiência eu queria:
Ora, não quero tóni.ar o preciOSô- tempo de S. EX• o Sr. MiniStro da Justiça,
com uma coisa tão pequena, não é, Sr. Presidente?- tão pequena ... Por favor, coloque ironia nestas notas taquigrãficas para que, no futuro, não se
pense que eu, também, penso assim. Não queria tomar o tempo de S. Ex•
Queria a-peli.às-tififtelefonema e dizer a S. Ex•: Sr. Miilistro, como é que a gente faz para evitar que as balas continuem zunindo sobre a cabeça das crianças
e das mulheres? Para garantir que essas famnias continue-m lá nos seus 50 alqueires de terra, produzindo para este País? Como é que fazemos- será que
é algum agente da Polícia Federal que devemos mandar para lá ou algum funcionário do INCRA? O que se deve fazer, Sr. Ministro, para que esse pessoal
possa voltar para casa? Eles estão até hoje em Brasília. Na cidade de Cavalcante, a 120 quilómetros da divisa do Distrito Federal, não há juiz, o mais
próxirrio está em Formosa e é 6 ciue respOnde por Cavalcante. Por sua vez, a
posse desse cidadão fica, maís ou meno-s, a 60 quilômetros da sede do município, na beira do Maranhão. Para quem não tem nada, para quem não tem o
que comer, sair de lá, dar a volta por Minaçu, pegar a Belém - Brasília, a
BR-153, passar por Goiânia, vlr a Anâpolis e ir a Fornlosa, para fazer uma
queixa policfal, é impossível, não hã como. Minaçu é uma cidade, uma comunidade que precisaria ser rica- lá a SAMA explora, há mais de dez anos, a
maior mina de amianto da América Latina, responsável por 90% da produção
de amianto do País. Tem doze anos de exploração e, lógico, era preciso que a
comunidade fosse rica. Não. É uma comunidade marginalizada, oprimida e
pobre. Não tem telefone, nenhuma comunicação. Mas hã sempre brasileiros
bons, e ontem, quase meia-noite, recebi na minha casa um telefonema de um
brasileiro, de Brasília, que, recebendo uma comunicação por radioamador de
um outro colega seu de Minaçu, colocou-me em contato, articulando
telefone-radiomador, com um recado apavorado de um brasileiro de Minaçu:
... Por favor, Senador, dê um jeito; eles continuam queimando rancho, expulsando o pessoal para o mato. Nós estamos orgariizando uma comissão para,
pelo menos, levar algum alimento para eles lã no mato, porque estão passando fome".
Estou aqui, em nome desses dois brasileiros que se comunicaram comigo, ontem, com tanta dificuldade, sobretudo em nome de algumas centenas
de brasileiros, dessas trinta famílias, em nome da população do meu Estado,
estou certo, estou aqui para apelar a quem de direito, a quem de dever, para
que haja uma providência, urgente. E digo mais: o que ocorreu no meu Estado não é um fato isolado; multiplicam-se as dezenas, ainda agora, fatos como
este cm todo o Estado de Goiás. O mesmo está ocorrendo em muitoS pontos
do Nordeste, sobretudo no norte do País.
O Sr. Humberto Lucena~ Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• faz muito bem em trazer o seu protesto, que é de todo o PMDB, porque V. Ex• fala, neste instante, não só em seu
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nome pessoal, mas de toda a sua Bancada, contra o noticiário infamante que
V. Ex' leu e onde se acusa de subversivos aqueles que nada mais estão fazendo do que defender seus legítimos direitos. Em relação ao meu Estado, a Paraíba, .ali relacionada, devo prestar um depoimento a V. Ex• e ao Senado~ no
sentido de que essas comunidades rurais referidas - Alagamar, Camocim,
Caporã, etc são algumas das áreas onde, realmente, o conflito da terra está
mais acirrado. Trata-se, n~ verdade, de grandes latifundiários, como o que V.
Ex• mencionou no estado de Goiás, que, na ganância de expandirem a sua
propriedade rural, vão comprando cada vez mais milhares de hectares de ter~
ra, e nãO querem respeitar os direitos dos posseiros que ali estavam hâ vârios
e vários anos, com as suas casas, lavoura e etc ... E a igreja, que no Nordeste
tein tido uma atuação extraordinária em defesa dos pequenos agricultores, sejáfu ·proprietários, posseiros ou arrendatârios, nada mais tem feito como as
pastorais da terra, como as Comissões de Direitos-Humanos, como os Partidos de Oposição, senão orientar toda essa gente rio sentido da defesa dos seus
direitos, de acordo com a Constituição em vigor e com o Estatuto da Terra.
Mas, como há pouco afirmei a V. Ex•, isso que estã ocorrendo é a reforma
agrária brasileira, que existe apenas no papel mas na prática, absolutamente
nada. Sabe V. Ex' que o INCRA tem se limitado neste País a construir palácios de mármore em Brasília, comprar aviões a jato, a fazer cadastramento
rural, mas defender o pequeno proprietário, difundir a propriedade da terra,
isso não. Para terminar, uma ilustração do que eu digo; na Paraíba, por
exemplo, houve uma desapropriação de áreas em Alagamar, que é um nome
hoje conhecido nacionalmente. Pois bem, invés de se entregar cada trato de
terra aos seus respectivos posseiros, o que se fêz? Criou-se uma cooperativa
tentando forçar aglutinação daqueles que morejavam naquela gleba. E o resultado é que a cooperativa lá está, e os posseiros não se juntaram nesta cooperativa e o problema continua sem solução. Nem se resolveu o problema social, nem o econômico. E a verdadeira subversão é esta que V. Ex' está denunciando, em Goiás, que está sendo feita pelos latinfundiários e pelos grileiros de terra, sob as vistas contemplativas do Governo Federal e do Governo
do Estado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem razão. Em meu Estado,
o INCRA e o GETAT tem desempenhado uma ação às avessas do que deveria desempenhar. Na verdade, quer o INCRA, quer o GETAT, em Goiás,
têm apoiado decididamente os latifundiários em vários setores de grileiros. A
grilagem de terra hoje é mais sofisticada, isto é óbvio. O modelo se sofisticou,
se modernizou e também a grilagem de terra se modernizou e se sofisticou,
até tecnologicamente. Mas, em Goiás, boa parte de suas terras ainda nem esse
tipo de propriedade existe, Senador Humberto Lucena. São os chamados registres paroquiais, que não têm nenhum valor perante a lei. Esta fazendo que
eu estou dizendo, inclusive que estou me referindo, está numa ação discriminatória do Estado. Hã, portanto, por parte desse cidadão um duplo crime: o
crime contra os posseiros, e o crime contra o Estado que estã mantendo uma
ação discriminatória sobre a área. Mas isso fica como disse V, Ex•, sob os
olhares contemplativas das autoridades. E tanto isso é verdade que denunciei
aqui, disse do drama das ocorrências. Quando eu denunciei, hã uma semana,
já dois ranchos haviam sido queimados, dois ranchos de posseiros, queimados e_ o pessoal expulso para a mata. E não houve nenhuma providência. Três
dias depois voltei a fazer a mesma coisa: telex para todo o mundo, e nenhuma
providência. A verdade é que isso que está ocorrendo em Goiás não é um fato
localizado, está ocorrendo em todo o País. No sul do Parã, é horrível o que
ocorre lã; o massacre de posseiros é diário, é cotidiano. Alguns setores do Governo propalam as reações de posseiros, mas se esquecem, propositadamente,
de dizer que quando as reações existem é porque já não suportam mais a carga de violência sobre suas famílias, já não suportando mais, às vezes se organizam em pequenos grupos, e são obrigados a responder com violência à violência permanente a que são submetidos. Isso é que ocorre no sul do Pará. O
que está ocorrendo no norte de Goiás é a mesma coisa, e, estou certo, em outros pontos do país. O conflito, portanto, não está sendo estimulado por
forças subversivas; o conflito existe porque se mantém a repressão sobre o
trabalhador rural, obrigando-se a sair de seus pequenos pedaços de chão para
ir às grandes cidades com suas famílias, e Já se transformar em ·manancial de
marginais. Isso é que estâ ocorrendo.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não.
O Sr. Mauro Benevides- E veja V. Ex• que o Estatudo da terra, de 1964,
com as linhas mestras de uma reforma agrária, preconizada pelo Governo
Castello Branco, decorridos praticamente 17 anos de sua vigência, o que se
viu foi a distribuição esparsa de alguns títulos de propriedades pelo INCRA,
e nada mais. Já se está expirando o prazo de 20 anos previsto no diploma legal chamado Estatuto da Terra para a Reforma Agrãria.

•

•
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·----------------------------------------------------------------------------O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem razão. No aspecto jurídi-

co da questão nós já discutimos isso_ aqui em vârias -SeSsões, não apenas o Es-

tatuto da Terra, mas o próprio dispositivo constitucional, que foi alterado,
em 1967, permitindo-se a desapropriação para uso social da terra, com o pagamento com o título da dívida pública brasileira.
Na verdade, Sr. Presidente, aquilo, naquela ocasião, não enganou a ninguém; nem a mim nem a ninguém, a nenhum brasileiro de bom senso. Sabíamos que aquilo lá era uma cortina de fumaça, um ·canto de sereia, uma manobra diversionista não era para valer, era para inglês ver; sempre foi. Todos

nós sabíamos, todos os homens de bom senso, neste País, desde aquela época,
souberam que aquilo nunca foi para ser aplicado na prática; como, de fato,
nunca foi.
O que precisamos, na verdade, é partir para a aquisição de uma consciência de que ou se faz uma reforma agrárla fixando-se o homem ao campo
•para produzir ali, com suas famílias ou, então, esta País vai continuar vendo
as suas megalópoles crescendo a níveis insuportáveis e um continente inteiramente vazio, tomado apenas pelos latifúndios, pelos enormes latifúndios,
quase sempre improdutivos, incapazes, portanto, de responder, enconomicamente, às necessidades da Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. l'RESIDENTE (Gilvan Rocha)- Antes de continuar a dar a palavra aos oradores inscritos, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
•
Sou dos que pensam que o Senado, como instituição, não pode ficar à
·nargem de acontecimentos que se passam dentro da instituição.
Ontem, assistimos à transmissão de cargo das duas diretorias mais im-·l)rtan~es ~da C as:.~; pela manhã a d_iret~rfa da,Gr~fica e, à tarde, assistimos a
~ransmtssaü do comando ou da dm:çao do orgao PRODASEN, que havia
, sido substituída pela Presidéncia da Casa.
.L
Sr. Presidente, deixou as funções de Diretor do PRODASEN o Dr.
Eduardo Jorge, um moço que prestou serviços relevantes ao Senado na direçào daquele órgão de categoria, sofisticado, e que produziu um trabalho
construtivo e releVante em favor do Senado. Moço que se destacou na Casa e
fora da Ca.sa no processamento de dados que ele ajudou a consolidar aqui no
•senado.
Foi substituído o Dr. Eduardo Jorge pelo Dr. Rui Janiques que era também um dos' grandes, elevados e destacados colaboradores de sua equipe de
técnicos_. O Dr. Rui Janiques, que é oriundo da Universidade Federal do meu
Estado, onde foi professor, figura eminente do seu quadro docente, aqui se
destacou também pelo seu trabalho, pela sua eficiência, pelos seus conhecimentos e pela tecnologia que ele aqui trouxe, também, quando ingressou no
serviço do Senado.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex'- um aparte?

,ji

.J

fi

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ouço V. Ex•.
O Sr._ Mauro Benevides- Nobre Senador Dirceu Cardoso, apenas para
oferecer a V. Ex• o meu testemunho quanto à invulgar competência do Dr.
'Eduardo Jorge comprovada à frente do PRODASEN. Como sabe V. Ex•, na
passada Legislatura, eu fui integrante da Mesa, no cargo de 29-Secretário e
pude, então, aferii", ainda mais de perto, o talento, o espírito público inexcedível, enfim, todas aquelas qualidade pessoais que faziam do Dr. Eduardo um
chefe verdadeiramente notável de um dos setores de maior importância da estrutura técnico- adminiSfrativa do Senã.aO, que é o PRODASEN. Com_o
cearense ilustre, das plagas do Baturité, EdUardo veio para Brasília e aqui, então, mercê da sua inteligência,- da sua c_uj_t_u_ra fulgurante conseguiu granjear
esse-resp-eito e admiração que agora faço qUestãO de testemunhar, no momen• to_ em que ele deixa essa importante função.
•
CJ SR. DIRCEU CARDOSO - Portanto, Sr. Presidente, as qualificações do Dr. Eduardo Jorge foram substituídas e preenchidas pelas qualificações, também inex.cedíveis, do Dr. Rui Janiques.
O Dr. Rui Janiques, Sr. Presidente, destacou-se na Universidade do
Espírito Santo _camo Professor do Departamento de Engenharia Industrial;
foi Diretor do Núcleo de Processamento de Dados; Diretor do Departamento
de Engenharia de Dados; Professor de Técnica e Lógica Digítais; Professor de
Introdução à Ciência dos Computadores; Coordenador da Introdução à
Ciência dos Computadores, Coordenador_ do Curso de Introdução às Técnicas de Otimização-de Sistemas; e Coordenador do I Ciclo Internacional sobre
Engenharia de Sistemas.
Tem os seguintes cursos, dentre os vã rios que ostenta o seu curriculum vi' ta e:
- Seminãrio Avançado sobre Oerênd:a de Bancos de Dados, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro;

-Curso Latino-Americano sobre Ciência da Computação, realizada em
Cuzco, no Peru, que teve larga repercussão intei"nacional;
-Mestre em Ciência da Computação pelo Rensselaer Polytecnic, Institute, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América;
- PhD em Computação de Sistemas pelo Rensselaer Polytecnic lnstitute.

Assim, Sr. Presidente, em qualificação não encontramos outro no PRODASEN que ultrapasse a linha de tecnologia, de conhecimentos que possui o
Dr. Rui Janiques.
A sua posse se verificou ontem e, portanto, aquele apelo que fiz aqui de
que o antigo diretor fosse substituído por uma pessoa do mesmo nível técnico, das mesas qualificações intelectuais e tecnológicas foi atendido. De fato,
Sr. Presidente, o Senado foi buscar na própria equipe do PRODASEN o
substituto.
Eu, como capixaba, Sr. Presidente, me dou por satisfeito por recair essa
escolha em quem na Universidade Federal, do meu Estado ali se destacou
como uma das maiores capacidades na ciência da Computação. Nos Estados
Unidos fez esses dois eminentes cursos: Mestre em Ciência da Computação e
PHD em Computação, no grande Rensselaer Polytecnic Institute, no Estado
de Nova Iorque, Estados Unidos.
Quero dar parabéns à mesa da Casa pela substituição magnífica que possibilitou entregar, também, ainda em continuidade, a direção do PRODASEN a uma figura que se sobressaiu, que se destaca e que se impôs à consideração da Mesa, para dirigir um dos departamentos mais altos, mais elevados
desta Casa que é o PRODASEN.
Portanto, as minhas felicitações à Mesa pela nomeação do Dr. Rui Janiques para Diretor do PRODASEN do Senado Federal. (Muito bem!)
O SR. l'RESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides, para uma comunicação.
O SR. MAURO BENEV!DES (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já se registrou, nesta Casa,. o rngressb do economista Celso Furtado nos
quadros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ocorrido na última quarta-feira.
O fato foi saudado com a ma,ior euforia cívica pelas nossas Bancadas no
Congresso e por todos os escalões partidários, em razão, sobretudo, da inestimável colaboração que significará para as nossas hostes a participação do
ilustre paraibano nas lutas democráticas, nas quais devem também engajar-se
todas as forças atuantes da comunidade brasileira.
Com uma larga folha de serviços prestados ao País, notadamente à Região Nordestina, por cujo desenvolvimento tanto se empenhou à frente da
SUDENE, Celso Furtado projetou-se no cenário internacional mercê de seu
talento, competência e cultura fulgurante.
A.s boas-vindas ao novo peemedebista foram transmitidas pelo nosso
companheiro Senador Humberto Lucena, através de magnífico discurso, com
detida apreciação sobre a conjuntura política nacional.
Pela relevância de tal pronunciamento, estendi de meu dever soTícíiàr-·a
V. Ex', nos termos previstos no Regimento Interno, a sua transcrição nos
Anais do Senado, fazendo-o por intermédio do requerimento que agora encaminho à Mesa Diretora, para leitura na sessão ordinária de segunda-feira.
(Muito bem/)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) diente_
Passa-se à

Está finda a Hora do Expe-

ORDEM DO DIA

Não há quorun-z para deliberação.
Em conseqüência, fica adiada a apreciação dos itens n9s I a 23 da pauta,
cujas mafétiãSestão em fase de votação.
Pela mesma razão, não serão submetidas à consideração -do Plenário as
matéria.'! CO:fi!rla5 nos itens 24 a 26, que dependem da votação de requerimento, de adiamento da discussão.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 38, de 1981 {apresentí.ldo pela Comissão de Ec_onÇ)mia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que aUtoriza a Prefeftura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 12, de
1981), que autoriza ã Pfefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
CrS 6.017.802,61 (seis milhõeS, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráVel.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
4

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Afunicfpios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 396,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito rriifhões, novecentos e sessenta e.
oito- mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto _vencido do Senador Hugo Ramos.
6

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corrto" conclusão de seu Parecer n~' 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de GOiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• S95, de 1981, da Comissão
-de Constituição e JustTça, pela constitucion-alidade e juridicidade.
7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela ComiSsão -de Economia-como conclusão de seu Parecer n"' 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cri 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municípios. favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 625,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constiluição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

•

IO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96. de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios. favorável.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, lendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios. favoráVel.

•

12

Votação, em tl!rno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 3 L756.725,0Q (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco crUzeiros) o mOntante de sua dívida consOlidada, tendo
PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

•

I3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 198l (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cfuzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favorável.
14

Votação, em turno· único, do Projeto de Res_olução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.

•,

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevarem Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das CQmissões:

- de Constituição de Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,
com voto vencido d_o Senador Franco Montoro; e
-de Municípios, favorável.

•

•

16

25
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a~
presentado pela Comissão de Economiá. como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de"Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo

17

1964.

PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Fteire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e

INAMPS).
19

•

Votação, em turno único, do Requerimento nC? 294, de 1981, dos Senadores Humberto Lucena e Evelásio Vieira, solicitando, nos termos do art. 371,
c. do Regimento Interno, urgência para o Projeto Oe Lei do Senado n'? 92, de
1981, do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre a obrigato_riedade de
constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de
advertência, e dá outras providênctas.
20
Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos

•

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
21

Votação, em primeiro-turnO {apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei nC? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e JustiÇa, pela inconstitucionalidade.

•

22
Votação, em primeiro turno· (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 146~ de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o J39 salário, tendo

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
23

.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do _art._296_do Re_gimento 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.
24
Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 24, de
1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo

•
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Votação, eril turno Ónico, do ReqUerimentO n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, soliCitando a transcrição, nos Anais do St::nado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do EXército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
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PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 289, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a sessão de 3-9-

8\.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9

409, de !981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP), a elevar em
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua divida
consolidada interna, tendo

PARECERES, sob n•s 410 e411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favOrável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 291, de 1981, de autoria
do SeD."ador birceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra, por inscrição, ao nobre Sr. Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE tl REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTEIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. (Pausa.)
S. Ex" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vicente Vuolo.
O SR. VICENTE VUOLO PRONUClA DISCURSO. QUE,
ENTREGUE tl REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Previdência Social brasileira, nestes últimos tempos, tem sido alvo de
controvertidas criticas. Uns advogam o acerto da política previdenciária. Ou~
tros denunciam a situação grave que está atravessando aquele setor.
Sem entrar no mérito, gostaria de exaltar a atuação do Ministro Jair
Soares, porque vejo na sua pessoa o propósito sadio de bem conduzir a Pasta
pela qual é responsável. Porventura a devassa qué empreendeu em vârios Estados, verificando os pontos negativos representados pela corrupção, não foi
um ato de coragem? E a sua conduta não representou um ponto alto que espelha o administrador bem intencionado contra aqueles que desejaram
locupletar-se à custa dos contribuintes honestos'?
Ta)vez Qastasse essa atitude para engrandecer a sua ação no Ministério.
Lendo a volumosa exposição do Ministro Jair Soares, feita aos senhores
Deputados na sessão do dia 22 de junho deste ano, deparei com transcrições
de jornais e revistas sobre o histórico da Previdência brasileira, acrescida de
críticas à maneira como ela era conduzida. Sente-se nessa paciente pesquisa
que o erro da Previdência vem de muitos anos.
Disse S. Ex~:

"Ê preciso que se desnude, que se examine, de uma vez por todas, peça por peça da Previdência Social".
E adicionou:"Tivemos o cuidado de entrar nas profundezas, nos labirintos,
e de percorrer os caminhos da Previdência Social desde 1923, quando, através do Decreto Legislativo n9 4.682, de Eloi Chaves,
criavam-se as Caixas de Aposentadorias e Pensões, sob o regime tripartite, em que os empregados contribuíam com percentual sobre
seus vencimentos de 3%, tendo paulatinamente aumentado no decorrer do tempo".
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Esclareceu na sua longa e objetiva exposição que,
"a despesa com assistência médica, embora oscilando, aumentou em termos absolutos", isto desde a criação da Previdência em 1923, até 1960. Seremontarmos a t 953, já se verificava insatisfação e se escrevia, naquele ano
"que não estávamos, como não estamos satisfeitos com essa Previdência que
já foi chamada, com muita razão, de Previdência da miséria".
Vamos continuar buscando dados mais antigos, como o registrado pelo
Correio da Afanhã de 30 de agosto de 1951, quando noticiou
'"que as instituições da Previdência Social estão sendo desfalcadas em cerca de 150 milhões de cruzeiros anualmente, segundo dados apresentados pelo Conselho Atuarial que se manifestou contrário ao projeto em tramitação no Congresso Nacional estipulando
a limitação a 6% de empréstimos imobiliários e ampliando o prazo
de pagamento para 30 anos."
Como não há nada de novo sob o sol, segundo um provérbio popular,
verifica-se que os comentários dos dias atuais nãO são diferentes dos do ano
de 1963, quando era registrado que
'"o débito dos empregadores para com a Previdência Social,
atingia cerca de 93 milhões de cruzeiros, dos quais perto de 40%
eram de responsabilidade de empresas estatais e autárquicas,"
E esse assunto motivou sucessivos encontros, discussões e polêmicas em
bw;ca de solução. O Diário de NotfciaS de 27 de julho de 1947, dentre outros
comentários, concluiu:
"E exatamente dessa decepção que decorre o grosso das críticas
feitas à Previdência Social. Criticam-na por ser como é e não como
queriam que fosse."
A Associação Comercial do Rio de Janeiro, através do seu Boletim, registrara que
"A Previdência Social, em última análise, é uma forma de seguro, é uma companhia de seguros: não faz milagres como tanta gente
quer que a Previdência Social o faça."
Também transcevo alguns comentários da Associação Comercial de São
Paulo, em J<l de maio de 1956, bem como do Diáiio-de S. Paulo e do Correio
da Manhà, os quais demonstram a permanente preocupação que rondou a
Previdência. Dentre outros assinalaram que nas Várias circunstâncias,
"ressalta a elevada percentagem das despesas administrativas e a falta de
contribuição da União que, embora obrigatória, não é recolhida".
Sente-s_e que outrora, como nos dias atuais, a tônica foi a mesma. Parece
que ouço o velho Camões dizer que "cá como lá más fadas há" ...
Finalmente, acredito que há terapêutica para a Previdência, para curar o
mal que a persegue desde a :sua criação, há 58 anos. Como demonstramos, baseados na objetiva exposição do Sr. Ministro Jair Soares no Plenário da Câmara dos Deput:Jdos, se houver maior compreensão entre os que devem à
Previdência, ressarcindo seus débitos, por certo esse organismo se revigorará.
Concluo com o pensador cuja frase reflete a figura do Sr. Ministro Jair
Soares, quando em momento difícil teve a nobreza de pedir a Deus "a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar; a coragem para modificar as coisas que posso: e a sabedoria necessária para saber a diferença."
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy MagalhUes.
O SR. JliTAHY MAGALH.:\.ES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Durante os últimos dias, foram mUitas vezes denunciadas neste Congresso as lamentáveis depredações e os atos de vandalismo ocorridos em Salvador
sob o pretexto do aumento de sessenta e um por cento das tarifas de transportes colctivos, conseqUências indesejáveis; ainda uma vez, da proclamada e
desgastante crise do petróleo.
Os fatos tiveram excepcional graviâade e indiscutível efeito multiplicador, pois, em outra Capital brasileira atitudes serrielhantes se mostraram e
muitos prefeitos temem pela altt:!ração da ordem pública nas suas respectivas
cidades, tendo em vista que aumentos de tarifas, em proporções mais ou menos equivalentes foram realizados ou se prometem para os próximos dias.
Houve críticas ao Governo: acusações à insensibilidade dos agentes federais, assim como declarações do Executivo da União no sentido de que, na
justa manifestaçrio popular se infiltraram instigações de fatores subversivos,
na tentativa de tumultuur a vida nacional e causar retrocesso no movimento
de abertura política, que o país vem se esforçado em realizar.
Como bem disse o editorialista do Jornal do Brasil, "os acontecimentos
de 5;~ e 6'-ft!ira (da sem a nu passada), cm Salvador exigem de saida uma dis-

tinção: a passeata de protesto coletivo é manifestação compatíVel com a ordem pública (desde que atendendo às deteminação legais, ditemo-nos) enquanto o quebra-quebra é demonstração inaceitável de violênda. Inaceitável
porque tem um sentido de provocação que excede o episódio e·se projeta em
conseqüências políticas".
Nosso propósito ao chamar, novamente, a atenção do Senado para os
recentes acontecimentos baianos não tem o objetivo de radicalizar os debates,
neste ou naquele sentido, nem mesmo o de fazer desmentidos ou mascarar
realidades de fácil percepção.
Ridículas são afirmações de representantes do PMDB na Câmara Federal de que "elementos do SNI exaltaram os ânimos_ da população da Bahia".
Como inaceitável é que alguém tenha a coragem de defender a tos de violência.
Não foi um movimento espontâneo. Foi meticulosamente organizado. A
depredação dos ônibus irrompeu simultaneamente em vários bairros da cidade.
Tal como em aparte dirigido ao Senador Lázaro Barboza, nosso desejo é
o de evocar a atitude pacífica e conciliadora representada pela Oração dominical de D. A velar Brandão Vtlela, arcebispo-primaz do Brasil. Na mencionada homilia, publicada no jornal O Globo, de vinte e quatro último, mostra D.
A velar que se as tensões e oposições são naturais numa sociedade pluratlsta, o
momento presente manifesta sintomas de confrontos e de radicalização.
A crise econômica e os problemas sociais são terreno fértil para a ação
nefasta dos_ provocadores.
O custo elevado pela inflação enfraquece o poder aquisitivo dos salários,
torn-ãndo carente e desesperançosa a população de baixa renda, que parece
ter chegado a um limite de sofrimento que convém não prosseguir ultrapassando.
Diante dos fatores adversos constatados, três atitudes são possíveis: a
acomodação pura e simples; o apelo à violência e a organização pacífica em
busca do diálogo.
Evidentemente, a opção pela resignação acelera e agrava a situação de
pobreza e indigência das famílias.
Mas é bem verdade que o uso fanático dos recursos violentos, além de
ser atitude anticristã e pOuco humana é processo desaconselhável de deterioração da ordem social num momento em que a Nação brasileira deve caminhar sem tumultos cm direção à iniciada abertura política, desejada por todos
os verdadeiros democratas do País.
Sem dúvida, a terceira opção, atitude mais sadia, mais amadurecida e
mais suscetível de resultados positivos.
Que se organizem pacificamente as várias Cainadas do povo brasileiro
para através do diálogo e outros processos congéneres, conseguir vitória em
suas reivindicações justas e urgentes.
E que todos nós que, de alguma maneira, detemos parcela de poder, capaz de influenciar decisões nacionais ou atuar sobre movimentos de massa,
possamos acolher o apelo da Igreja: "Vamos, sim, defender as camadas contra a ganância dos que não pensam nos problemas dos outros. Vamos esclarecer o povo sobre os seus direitos e deveres. Vamos emprestar a no,ssa experiência e a nossa voz àqueles que precisam de nossa solidariedade nos momentos de insensibilidade social. Vamos ajudar o pobre na defesa de seus anseios sagrados.
Vamos, também, proteger os não violentos por natureza e formação
para que saibam defender-se de todos aqueles que, no bojo das tensões carac-terísticas de nossa época, procuram lançar mão de argumentos e condutas,
que não se compatibilizam com a filosofia e a metodologia cristãs."
Concluímos, Sr. Presidente e Senhores Senadores, ainda transcrevendo
palavras do Cardeal D. A velar Brandão Vilela: "Não se pode e não se deve
tumultuar a Nação brasileira, quando estamos dentro de um processo de
abertuw que vai paulatinamente atendendo a seus fins. Por que os grupos radicais pretendem colocar pedras na nota que palmilhamos? Por que tanta
imaturidade, a serviço de uma causa digna de maior apreço?"
Eru o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Não há mais oradores inseritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, a seguinte
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ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 38, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 198 t ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630.00 (duzentos e oitenta e dois milhões. quatrocentos e oitenta

•

•

e três mil, seiscentos e trinta cruZeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

•

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 t 2, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorãvel.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 15, de
1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (M G) a elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
4

•

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 6, de 1981 {apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e virite e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comiss-ão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Gi'ilnde do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e-Vírite e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

•

•
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Votação, em turno únic-o, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
10
Votação, em tUrno úhico, do Projeto de Resolução n"'96, de 1981 (apresentido pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco- centavos), tendo
PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constitui cão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
veto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer,n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois crLlzeiros e oitenta e oito centavos) o montante_ de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
12

Votação, em turno úriico; do Projeto de Resolução n"' 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil e se~
tecentos e vinte e cinco cruzeiros) õ montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física deGoiãs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Afunidpios, Tavorãvel.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover~
no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e üiitta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi~
da consolidada, tendo
PARECER, sob no 609, de 1981, da Comissão
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 93, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr~ 50.000.000,0U (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela COnstitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão_ de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
15
Votação, em turno únfco, do Projeto de Resolução n"' 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.0-00,00 (dois mílhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUTçdo e Justir;a, pela constítucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municfpios, favorável.
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16
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
17

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
18
Votação, em turno único, do Requerim-ento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montara, que estabelece a partiCipação de representante dos empregados e
empresários na admitllStráÇão da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
19
Votação, em turno único, do Requerimento n9 294, de 1981, dos Senadores Humberto Lucena e EvelásiO Vierra; -Solicitando, nos termos do art. 3-71,
c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 92, de
1981, do Senador Affonso Cama_rgo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de
advertência, e dá outras providências.
20
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981 do Senador
Mauro Bencvides, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do enconomista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de !981.
21
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"'
357~ de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
. Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
22

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos çio 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 Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034. de !980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
23
Vatação, em primeiro TUrrtO (ãpreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de !981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
24
Votação, em prime"iro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 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 l98ü. da Comissão
-de Constituição-i! JusTiÇa, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
25

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
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29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin~
co cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MuniCÍpios, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento nC? 289, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a sessão de 3-981.)
26

Discussão, erri turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cirlco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 3!9 e 320, de 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento no 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
27
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
409, de !98!), que autoriza a Prefeitura Municipal de llatiba (SP), a elevar em
CrS 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n's 4!0 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento nQ 29-1, de 1981, de autoria
d-o Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Está encerrada a sessão.

•

•

•

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOMANTO JONIOR NA SESSÀO DE21-8-81 EQUE, ENTREGUE À REVISÀO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
~ O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr .
Presidente e Srs. Senadores:
Acabo de receber um apelo dos lavradores, dos plantadores de feijão de
Irecê, região produtora de feijão que abastece todo o Nordeste brasileiro, no
sentido de que o Banco do Brasil cumpra as determinações do Senhor Presidente da República, que elegeu, como meta número um, a agricultura. Infelizmente o Banco do Brasil não está compreendendo a sua grande missão: ele,
que não pode deixar de continuar a ser o agente financeiro do Governo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de estarrecer o comportamento do
Banco do Brasil na região de Irecê. Vou citar alguns dados, para demonstrar
que, ou há um equívoco ou, então, o Banco do Brasil não está cumprindo as
determinações do Presidente da República.
No ano passado o custeio começou no mês de junho. O Banco do Brasil
atendeu a quatorze mil produtores.
Ora, Sr. Presidente, o período de preparo, de amanho da terra vai de junho a outubro, exatamente para o plantio da chamada "safra das águas".
Este ano, Sr. Presidente, já estamos chegando ao mês de setembro, isto é,
caminhando para o penúltimo mês do cultivo da terra, e o Banco do Brasil,
que tinha uma estimativa, este ano, para atender a 16 mil produtores- pasmem, Srs. Senadores- apenas atendeu a 50 produtores até o dia de ontem,
segundo informação fidedigna de um dos mais categorizados lavradores da
região, e também agrônomo, que exerce alta função no Governo no Estado.
No mesmo sentido recebi denúncia do bravo Deputado Stoessel Dourado, filho da região e um ·dos seus mais legítimos representantes na Câmara dos Deputados.
O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao eminente Senador
Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador Lomanto Júnior, comunico a
V. Ex~ que o Banco do Brasil convocou todos os seus superintendentes de

•

*

•
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Opemçõcs que_atuam nas diversas regiões brasileiras.-Anteontem e ontem, esses superintendentes se reuniram e receberam instruções para os financiamentos do custeio, princip:.~lmente no que se relaciona com os financiamentos que
serão feitos aos grandes produtores; isto é, os financiamentos que deverão ser
feitos pcl:.~ rede privada. Essa era a grande questão ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Chegarei atê lá, para analisar que, infelít.mcnte, ate agora a rede privada ainda reage mais do que o Banco do Brasil,
revelando ante o assunto uma indiferença criminosa.

•

•

"

•

•

•

O Sr. Bernardino Viana- Como V. Ex• também eu, e creio que outros
Scnadore:o. da nossa região- recebi idêntica reclamação. Falando ontem com
um dos superintendentes. ele está retornando já com instruções definitivas
para financiar o micro, o pequeno e o médio produtor. Nas cidades em que os
bancos particulares não tiveram condições técntcas de operacionalizar o crédito n:p:.~ssarão os recursos financeiros ao Banco do Brasil, para que este fi~
nande os grande~ produtores. Queria transmitir esta informação a V. Ex'",
que me fLli dada ontem. Poderemos até averiguar se realmente isto está acon~
tecendo.
O SR. L0!\.1ANTO .TONIOR- Agradeço seu aparte, nobre Senador
Bernardino Viana. Rejubilo-me até que o Banco do Brasil melhore. E-me es~
tranhúvcl o comportamento do Banco do Brasil, pois tenho respeito pelo nosso principal estabelecimento bancário, pela sua direção, na pessoa de seu eminente Pre...;idcnte Osvaldo Colin c uma grande admiração pelo Dr. Aléssio
Vat Primo. u quem está a feto o Crédito Rural. Recebi denúncia, como disse,
de um fazendeiro dos mais categorizados,_ que havia saído de lrecê ontem, e
deixou a cidade em púnico. Uma revolta geral grassava entre os plantadores.
Vou d:.H um dt:talhe a V. Ex'": mil produtores jã foram recusados pelo
Banco dü Brasil: estão eles entre os chamados grandes produtores. Esses homens são responsáveis, segundo dados que me forneceram, por 50% da produçàn da safra de feijão; produzem, em média, 2 milhões de sacas.
Ê necessário um amparo ao··grande produtor, e, afinal, o chamado grande produtor não é realmente um produtor tão grande assim, tanto que hoje,
face aos custos exagerados do trator, cumbustível e aos juros exorbitantes,
hoje Sr. Presidente só há uma classe privilegiada neste País, esta é a verdade,
confessamos ...
O Sr. Agenor A-faria - Os agiotaS.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- São os banqueiros, que agora são os
grandes concorrentes dos agiotas.
Penitencio-me, hoje, perante o eminente Senador Saldanha Derzi. Quando aparteundo, se não me engano, o Senador Almir Pinto, quando S. Ex~ se
referia à rede privada, que o financiamento aos grandes produtores ficaria a
cargo da rede privada, eu disse que a rede privada estava em condições de assumir a re...:;ponsabilidade. Hoje penire-rlcio-me, em razão de informação que
recebi de um fazendeiro que tem 25 anos de atividade agrícola, diplomado
em agronomia, o qual saiu à procura, em todos os bancos privados, de um financiamento, porque estava enquadrado entre os grandes produtores. E que
decepção Sr. Senador Saldanha Derzi! Nenhum banco lhe forneceu um cen~
tavo. Estão pedindo saldo médio, e com maior agravante ainda: se o indivíduo tiver um saldo médio, por exemplo, de quatro milhões de cruzeiros, esse
homem não tem direito ao financiamento, correspondente ao referido saldo.
Deve estar havendo alguma coisa errada, contrariançlo as recomendações do
Presidente Figueiredo; deve estar havendo algo errado, porque, realmente, o
Presidente determinou e o que não está ocorrendo é o cumprimento dessa determinação. O que tenho a reclamar é istO e para isto o povo baiano para aqui
me mandou.
O Sr. Saldanha Derzi- V. Ex• dá licença para um aparte?
O LOMANTO JÚNIOR -Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Saldanha Derzl- Nobre Senador Lomanto Júnior, não avalia V,
EX' a satisfação que tenho em ouvir o seu brilhante discurso, V. Ex"" que é um
defensor dos agricultores deste País, como acaba de falar. Realmente, disse
no meu aparte que acreditava na boa intenção de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República em dar prioridade ao homem do campo, ao homem
da agricultura e ao homem da pecuária. No entanto, Sua Excelência está sendo sabotado pelos escalões inferiores~ que não estão aceitando a sua determinação em assistir ao homem que produz e que trabalha para a grandeza desta
Nação. E é com a agricultura e a pecuária que o Brasil espera pagar e poder
fazer face aos seus compromissos externos. Como disse V. Ex• hoje, agora
que o Banco do Brasil realmente exerce a função de um grande Ministério da
Agricultura, função essa que, em todos esses anos ...
O SR. LOMANTO JÚNIOR- E de agente financeiro do Governo.

O Sr. Saldanha Derzi -
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Essa foi até hoje exercida, praticamente, pelo
Banco do Brasil. Agora é o Conselho Monetário Nacional que tira do Banco

do Brasil a finalidade de finil.nciamento do homem do campo. O Banco do
Brasil tem urna verdadeira estrutura pa~a atender ao crédito agrário, e, eficientemente. como diz o nobre Senador José Fragelli. Realmente, grandes
serviços têm sido prestados pelo Banco do Brasil à produção nacional. Agora
o Banco do Brasil considera grande produtor aquele que tenha um produto
bruto além de doze_ milhões de cruzeiros.
O SR... LOMANTO JÚNIOR -Onze ou doze milhões de cruzeiros.

O Sr, Saldanha Der::i - Ora, nobre Senador, hoje quem tem cem hecta~
res, pelo preço que esiá o feijão, a soja e outras utilidades, tem um produto
bruto_ além de doze milhões de cruzeiros. Então. deram para o pequcniníssimo agricultor, para o mínimo agricultor, o que é justo, aliás ser financiado
em todo o Brasil. Os outros terão que recorrer à rede privada, aos bancos particulares, _e sabe V._E.~~ que esses bancos não têm e.c;trutura, não têm agência
em todos os municípios do País. Então, jogara o homem do campo na rua da
amargura. O considerado grande produtor que tem um produto bruto acima
de doze milhõe~ de cruzeiros, esse terá financiamento dos bancos particulares
de apenas 60% das suas necessidades. Ora, nobre Senador, sabe V. Ex• que o
homem do campo- o agricultor e o pecuarista- é um homem empobrecido, neste momento, pela:-. dificuldades e pela inflação que aí está. Então, se o
Brasil realmente necessita de produção, deseja a produção para alimentar o
nosso povo e de um excedente para exportação, é preciso que urgentemente se
volte atrás e se determine um financiamento justo, para que, realmente, esses
homens pos:-.am plantar para a grandeza e desenvolvimento desta Nação.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Senador Saldanha Derzi, atê confesso,
e já me penitenciei, que a rede bancária privada estava, e está, em condições
de atender ao grande produtor, que é o produtor que tem condições de sedeslocar; que é o produtor que tem recursos: que pode realmente procurar outras
cidades que não a sua, até uma cidade mais distante, devido a sua condição
económica. Está certo que a rede privada fosse convocada, sobretuçlo porque
ela está ganhando muito dinheiro. Os banqueiros estão realmente recebendo
juros que antigamente levavam para a cadeia os que recebiam um terço, mesmo considerando a conjuntura inflacionária, Os juros cobrados hoje- disse
bem V. Ex~ - são juros de agiota. Não entendo de economia, mas aprendi,
muito bem, as 4 operações. Se analisarmos o financiamento, por exemplo,
para a pecuária, o que vamos verificar é que os pecua-ristas são hoje torcedores da inflação. A inflação tem_tarÕbém como um dos componentes o fator
psicológiCo. Quando o pecuarista recebe o financiamento para adquirir o
produto, faz o cálculo do custo desse produto. Considerando que esse custo
vai crescer durante um ano, que é o prazo de financiamento, por exemplo,
para--a p-ecuâ-ria de engorda, se ele fizer o cálculo e se a inflação se contiver em
50%, ele não terá condições de pagar o empréstimo. Então, hoje, o pecuarista
é um torcedor da inflação, é um homem que, psicologicamente, está envolvido naquele processo de tudo fazer para que o preço suba, a fim de poder solver seus compromissos. Esta é a pura realidade.
Sou homem do Governo e seu Vice~Líder nesta Casa e aqui o defendo
com o entusiasmo que me caracteriza. Porém, no dia em que não tiver condições _de fazê-lo, nesse dia devolvo_a função, porque ela é de confiança. Vim
para cá, pelas vontade do povo, vim para cá trazido pelo povo; não conheço o
sabor de uma nomeação.

O Sr. Agenor Maria- Permite V.
O SR. LOMANTO JúNIOR -

Ex~?

Com muito prazer.

O Sr. Agenor Maria- Senador Lomanto Júnior, tenho certeza de que a
pesquisa que apontou V. Ex• como o candidato mais popular dentre os candidatos do PDS, na Bahia, t.inha uma significação importante, acabo _de
reconhecê-la.

O SR. LO MANTO JÚNIOR -

Obrigado a V. Ex•

O Sr. Agenor Maria- O discurso de V. Ex'", na tarde de hoje, é o discurso de um homem inconformado com uma administração que nega àqueles
que trabalham c produzem o direito de, trabalhando e produzindo, poder viR
ver com dignidade. Congratulo-me com V. Ex•, porque, na realidade, vivemOs à mercê de uma administraÇão que- não tem interesse em resolver o
problema de quem produz e de quem trabalha. O modelo é meramente financeiro e tem como objetivo beneficiar apenas aqueles que têm dinheiro. V. Ex•
diz muito bem; quem tem dinheiro neste País tem lucro; quem só tem trabalho e produção tem prejuízo. Congratulo-me com V. Ex• e com o povo baiano por ter mandado V. Ex• para esta Casa, pois V. Ex• coloca os interesses do
povo acima do interesse do próprio Governo, o que realmente é certo .

O SR. LOMANTO JÚNIOR-- Coloco os interesses do povo acima dos
meus próprios interesses. Para mim, o meu mandato só eXistirá, a minha representação s6 será legítima quando ela permanecer em função da defesa do

3982

Sábado 29

!>!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

povo. No dia em que condições eu não tiver de assim proceder, duas coisas
poderão acontecer: voltarei para minha casa, renunciando ao meu mandato,
ou, então, passarei à história como homem que não teve a coragem necessária
de reagir no momento preciso em que o povo necessitava daquele representante que para aqui esse povo mandou. Não estou condenando o meu Governo. Ao contrário, estoU alertando para o fato de o Banco do Brasil não estar
cumprindo as determinações do Governo do Presidente Figueiredo. Meu dever, como seu V ice-Líder nesta Casa, é não só o de defendê-lo, como também
de acusar os órgãos que não cumprerri suas determinações. Tenho o maior
respeito pelo Banco do Brasil, mas não posso aceitar o tratamento iníquo, o
tratamento discriminatório, o descaso que estã ocorrendo na região de Irecê,
região que abastece de feijão todo o Nordeste brasileiro. Lã, produzimos
mais de quatro milhões de sacas. Iremos procurar diretamente o Ministro do
Planejamento, os· responsáveis pelo setor financeiro do País, no sentido de
obrigar esses estabelecimentos particulares - que são beneficiários de juros
altos, que estão tendo lucros fabulosos nos seus balanços - a cumprirem a
determinação do Governo. Ou, então, que o Governo casse a patente desses
bancos que estão sabotando a ação benéfica do Governo Figueiredo.
O Sr~ Saldanha Derzi- Nobre Senador, devo ressalvar, não é o Banco
do Brasil. A determinação parthi do Conselho Monetãrio Nacional, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. O Banco do Brasil é
um mero executor e deseja, tem prazer, tem boa vontade, tem patriotismo e
tem interesse em financiar todos os agricultores, porque tem uma estrutura
para isso. O Banco do Brasil está apenas recebendo determinações superiores,
e se liberarem essa determinação para que o Banco do Brasil financie, no dia
seguinte o Banco do Brasil irá -financiar, sem negociatas escusas, sem operações triangulares, como podem fazê-lo os bancos particulares. O Banco do
Brasil, não. O Banco do Brasil está recebendo uma determinação do Sr. Ministro do Planejamento, do Sr. Ministro da Agricultura. Era a ressalva que
desejava fazer ao pronunciani.Cnto de V. Ex•

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Tenho no mais alto conceito o Banco
do Brasil. Já disse aqui da admiração que nutro pelo Sr. Oswaldo Colin, Presidente do Banco, e sou amigo e acompanho a obra extraordinária do Diretor
do Crédito Rural, Dr. Aléssio Vaz Primo, sem dúvida alguma um dos homens mais lúcidos deste País.

O Sr. Saldanha Derzi -

Realmente, é um homem extraordinário, ínte-

gro.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Um homem com gabarito para governar o seu Estado, um homem com gabarito para presidir a entidade da qual é
diretor. Porém, o que está ocorrendo em Irecê é de estarrecer. O Banco do
Brasil não está executando as determinações superiores, porque, a esta altura,
a estimativa de financiamento para este ano, repito, era para 16 mil produtores. O período para o preparo do solo entremeia junho e outubro. Já estamos
às portas de setembro e o Banco do Brasil financiou apenas 50 dos 16 mil produtores.
O Sr. Agenor Maria- Senador Lomanto Júnior, só uma pequena inter-

venção. V. Ex• permite? {Assentimento do orador.)
O Banco do Brasil, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, não
dispõe de nenhum centavo para emprestar, para aquisição de torta e ração
balanceada. Nós estamos no terceiro ano consecutivo de seca. Não temos o
que dar para o rebanho e o Banco do Brasil não tem dinheiro para financiar a
compra de torta e de farelo. Perguntei ao gerente do Banco do Brasil: por que
não há dinheiro para a aquisição de torta e farelo, para manter o rebanho, e
há dinheiro para comprar maiS-gado? Que tipo de administração é essa, Senador Lomanto Júnior, em que se tem dinheiro para aumentar o rebanho e não
se tem dinheiro para conservá-lo? É justamente esse tipo de administração
que está levando este País para uma situação irreversível. Não há dinheiro, o
gado morre de fome, mas há dinheiro para comprar mais gado. Congratulome com V. Ex• pelo seu discurso. Este assunto deve ser estudado com profundidade. O Seriador Saldanha Derzi tem toda a razão. Não é o Sr. Vaz Primo
nem o Banco do Brasil que estão procedendo assim porque querem, mas são
ordens superiores.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Posso assegurar a V. Ex• que as determinações_ do Governo são em sentido contrário ao que se vem fazendo lâ na
sua região; as determinações do Goverrio são em sentido contrãrio, sublinho,
ao que vem acontecendo lá na região do Seridó e na região feijoeira de Irecê.
Posso assegurar que Sua Excelência o Senhor Presidente da República tem a
obstinação de transformar este País numa democracia e que a agricultura se
constitui para Sua Excelência em outra obstinação, a de fazer com que ela
seja um instrumento não só do desenvolvimento do País, como do próprio
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bem-estar do povo brasileiro, que tem no alimento a condição essencial e in~
dispensável à sua existência.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Concederei a todos os companheiros,
mas, em primeiro lugar, ouço o nobre Senador José Lins.
O Sr. José Uns- Senador Lomanto Júnior, anteontem, tive oportuni~
dade de comentar as medidas adotadas pelo Governo, para os procedimentos
de aplicação da Resolução n9 698, que permite aos bancos privados aplicarem
25% dos depósitos à vista na agricultura.

Desses 25%, 70% serão obrigatoriamente aplicados em custeio, enquanto
os 30% poderão ser aplicados em investimentos. Houve críticas a essas medidas do Governo, decorrentes pura e absolutamente de falta de cochecimento.
O Governo mantém o orçamento do Banco do Brasil, de 465 bilhões de cruzeiros, para a agricultura,- como V. Ex• sabe- e amplia esses recursos,
sem ter que, ao mesmo tempo, adotar uma medida inflacionária . Disso resultou, nobre Senador Lomanto Júnior, um acréscimo de 170 bilhões de cruzei~
ros para aplicação na agricultura. O Banco do Brasil financiará prioritariamente os míni, os pequenos e os médios agricultores. Os médios agricultores,
até três dias atrás, eram considerados aqueles cujo produto bruto atingia .3
mil MVRs. Pois bem, o Governo, atendendo à justa reivindicação dos agricultores, aumentou esse nível para 4 mil MVRs. Hoje, em vez de 12 milhões,
o valor bruto de produção desses proprietários passou a 16 milhões de cruzeiros. Equivale à renda de 480 hectares de soja. Qual é o agricultor, mesmo o de
lrecê, que planta 500 hectares de feijão? São poucos, nobre S_enador.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- São 1.000 produtores na base de 3.000
MVR numa totalidade de 16.000.

•

•

O Sr. José Lins- Então, na base de 4.000, devem ser uns 200 ou 300, no
máximo.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Vai melhorar muito, é evidente, por
certo diminuirá m_uito os que estão enquadrados nesta categoria.
O Sr. José Uns- Quero apenas dizer a V. Ex'" que essa medida adotada
pelo Governo é boa. Os bancos privados, obrigatoriamente, terão mais 4_.300
agências novas, apoiando o setor rural.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Vou pedir a V. Ex• para incluir umas
agências de Irecê, aqui, nos postos avançados, como um homem de prestígio
na área económica ...

•

O Sr. José Uns- Gostaria, mas V. Ex11 tem mais prestígio do que eu. O
fato, nobre Senador Lomanto Júnior, é que os recursos estão à disposição da
agricultura. Se algum banco estiver negando financiamento, terá que provar
que não tem o dinheiro. Se não o provar será punido.
O Sr. Almir Pinto -

Pode estar havendo greve nos bancos ...

O Sr. José Lins- Se o banco privado está falhando, os usuários devem
reclamar às autoridades. Tenho, nobre Senador em mãos, cópia das o_bservações feitas pelo Dr. Colin:

•

6) Os bancos comerciais não poderão cobrar nenhuma forma
de reciprocidade no crédito de custeio, tais como exigência de saldo
médio, compra de ações; CDBs (Certificados de...
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Essa decisão é de quando?

O Sr. José Lins -

Essa decisão é de 3 ou 4 dias atrás.

O SR. LO MANTO JÚNIOR~ Logo após aquele pronunciamento que
fiz aqui.

O Sr. José Uns- O que acredito, nobre Senador, é que esta medida é
tão recente que ainda não houve tempo para ser implementada. Posso garantir a V. Ex~ que, se o Governo souber, se V. Ex• levar a denúncia ao Presidente do Banco do Brasil, ao Dr. Aléssio, às autoridades, V. Ex• encontrará a
maior receptividade.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Costumo sempte fazer isto, usar este recurso, mas hoje tenho um compromisso em Salvador e não posso permanecer
em Brasília neste fim de seinana.
Mas, grande é o desespero em que se encontra aquela população, das
mais laboriosas da Bahia. Quem vai a Irecê sente uma emoção profunda ao
ver aquela gente laboriosa; produtores que empregam dezenas de milhões de
trabalhadores, e, os tratares estão lá debaixo das árvores, daqueles que não
possuem garagens para guardá-los.
Senador José Uns, o feijão subiu muito de preço, pelo custo de sua produção, subiu o preço do óleo diesel, o preço do tratar, a própria mão-deobra. Então, veja V. Ex• que para produzir três mil MVRs (máximo valor de
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referência), não é muita coisa, se considerarmos um saco de feijão custando 6
mil cruzeiros. Esta providência do Governo aumentando para 4 mil, e nós já
sabíamos disso, através da informação que V. Ex• nos deu, é mais uma providência salutar do Governo. Ê pena que eu não tenha perguntado à pessoa que
me informou se eu poderia citá-la; é um homem do Governo, fazendeiro na
região, que exerCe uma função imporúirite no Governo Estadual, e que procurou os bancos privados, ontem, e eles lhe disseram que não tinham nenhuma determinação, nenhuma instrução, e não tinham dinheiro.
O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR- É o que vamos fazer, mas tenho que dar
satisfação_ àquele povo que me consagrou nas urnas, na Região de Irecê, àquele poVo qUe confiou em mim. Recebi um telegrama e um telefonema do
Deputado Stoessel Dourado que traduziam o clamor daquela gente, toda ela
reclamando uma providência minha contra o comportamento do Banco do
Brasil e dos bancos privados, no momento em que a agricultura, nobre Senador Alexandre Costa, não pode deixar para amanhã o que se tem que fazer
hoje. O per1odo do preparo, do amanho da terra estã compreendido entre junho e outubro, e nós já estamos às portas do mês de setembro.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- E ainda falando em saldo médio. E ainda veio um gerente que deu uma explicação ao engenheiro agrônomo, fazendeiro com 25 anos de experiênciã. Disse que se ele tivesse um saldo médio correspondente a 4 milhões de cruzeiros, ele estaria impedido de fazer qualquer
empréstimo em torno do referido saldo.
Sei que esta não é a decisão do Governo. Por isso mesmo, como homem
de Governo, estou aqui a dizer que o Banco do Brasil precisa estar alerta e caminhar mais rápido nas suas instruções, fiscalizar suas determinações, e o
Banco Central e o Conselho MonetáriO Naçional devem fiscalizar esses bancos privados, que só se preocupam com lucros polpudos, na maioria dos casos pagando mal aos seus servidores e reinvestindo, às vezes, em prédios luxuosos. É a atual nobreza deste País.
O Sr. Alexandre Costa- Quero ter a honra de participar do discurso de
V. Ex9

O Sr. José Fragelli- Muito bem!
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Então, o que nós estamos querendo
com isso é dar uma satisfação àquela gente.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- É a nobreza deste País, hoje constituída
pelos banqueiros.
Ouço o nobre Senador, com o maior prazer.
O Sr. Alexandre Costa - Concordo c_om V. Ex'~- em gênero, número e
grau, mesmo porque o orador que fala, baiano, o agricultor, é um dos homens mais conhecedores de agricultura e de produção no País.

•

O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• é muito generoso.
O Sr. Alexandre Costa- Só me permito discordar de um ponto do discurso, quando V. Ex• diz que não condena o Governo. Se V. Ex'- me dissesse
que não condena o Presidente da República, eu aceitaria pacificamente .
O SR. LO MANTO JúNIOR- Nobre Senador, estou criticando uma
entidade crediticia que o Governo é majoritário.
O Sr. Alexandre Costa - _N_obre Senador, permita-me concluir o meu
aparte.
O SR. LOMANTO JÚNIOR -Também sou um fiscal do Governo
como V. Ex~ também o é.

•

O Sr. Alexandre Costa- Mas, não estamos no caso de dissociar o joio
do trigo. Não é o caso, o Governo é Um conjunto. Quem nomeia o Presidente
do Banco do Brasil é o Presidente da República.
O Sr. José Fragelli- Muito bem!
O Sr. Alexandre Costa- Logo, não se pode fazer qualquer acusação ao
não 'cumprimento de urna lei ou de uma determinação'do Presidente daRepública ao Presidente do Banco do Brasil, sem que o Presidente da República,
também, seja o responsável.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Aliás, V. Ex• está, realmente, extrapolando, no juízo que faz a respeito do meu discurso ...
.O Sr. Alexandre Costa- Não, Excelência. Não estou.

•

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Quantas vezes, V. Ex• administrando
urna empresa privada ou mesmo na administração pública, V. Ex• não pode
ser responsabilizado diretamente por erros que se ocorreu na administração.
Então, eu, como Vice-Líder do Governo e V. Ex', como homem do Governo,
nós somos colaboradores do Governo e temos maior obrigação, porque se a
Oposição tem a obrigação de criticar pura e simplesmente, nós temos a obrigação de sugerir, de fazer críticas conStrutivas, e esta é a minha tribuna, eu
não tenho que procurar outra tribuna senão esta, porque foi esta que o povo
me deu para reclamar.
O Sr. Alexandre COsta..:.__ E V. Ex~ a exerce com a maior honra, tanto
para os seus pares, como para o Senado Federal...
O Sr. Louril·al Baptista -

•
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Só não deve pensar em renúncia.

o Sr. Alexandre Costa- ... quero, para terminar, dizer que tanto V. Ex•
como Vice.-Líder, como o Senador José Li_ns, como Líder, poderiam, ainda
hoje, junto ao General João Baptista, fazer cumprlras-·suas-âeterminações,
aquilo que S. Ex' deseja fazer para o Brasil.

O Sr. Alexandre Costa - Mas estou apoiando V. Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• veio ao meu encontro, eu sei disso. Estou certo de que o Governo, a que sirvo com tanta lealdade, adotará as
providências cabíveis para que o Banco do Brasil, através do Dr. Aléssio Vaz
Primo, responsável pelo crédito rural, vai promover medidas imediatas, bem
como o Banco Central vai adotar providências enérgicas para que essa rede
bancária privada ...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazen~o soar a campainha.)Pediria a V. Ex' que concluísse o seu pronunciamento, pois o seu tempo já está esgotado.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concluirei, Sr. Presidente. Que a rede
bancária privada, que está auferindo grandes lucros, ao menos auxilie o Governo! Não é que ela vá tirar recUrsos próprios, mas aquele depósito compulsório que recolhia ao Banco do Brasil. Então, que haja boa vontade da rede
bancária privada para colaborar com o Governo, já que o GovernO reservou
ao Banco do Brasil os mini, os Pequenos e os médios produtores, deixando à
rede bancária privada a missão de financiar Os grandes produtores, que também são responsáveis por um grande número de empregos, promovem o
bem-estar, e respondem pelo volume maior da produção brasileira.
O Sr. Paulo Brossard - Permite um aparte?
O SR. LOMANTO J{}NIOR -Ouço o nobre Senador BrQssard.

O Sr. Lourival Baptista - Depois, eu terei o prazer de também obter o
aparte de V. Ex', eminente Senador, porque eu já o pedi primeiro do que o
Senador Brossard.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -Com muito prazer, Senador Lourival
Baptista.
O Sr. Paulo Brossard- Estava no meu gabinete a ouvir o seu pronuncia~
menta e estava entre lá permanecer, para não perder nenhum dos conceitos
que estavam sendo exarados, e vir até aqui, para dizer uma palavra de apoio
ao_ discurso que V. Ex' vinha fazendo. Realmente, não é de hoje que me preo~
cupo com as medidas atabaihOadaS, contraditórias, contraproducentes, nocivas, que vêm sendo adotadas, de algum tempo a esta data e relacionadas com
a economia rural brasileira. No começo do ano, em março, eu tive ocasião de
dizer aqui que ou muito me enganava ou a safra de 1982 seria inferior a deste
ano. Neste ano de 1981, estamos tendo boas safras, mas são as semeaduras,
os plantios do ano passado. A safra vindoura, de 1982, esta, no meu modo de
ver, estará prejudicada, em virtude das medidas que vem sendo tomadas.
Sabe V. Ex!!-, nobre Senador, que a lavoura de trigo no Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria de Agricultura, diminuiu em 33%. Segundo a FECOTRIGO, a diminuição ê maior, mas eu fico com os dados da Secretaria de
Agricultura, que é um dado oficial e é menor, portanto, menos passível de erro. Trinta e três POr cento num ano, quer dizer num ano, houve uma redução
de uma terça parte da lavoura tritícola do meu Estado. Na lavoura do arroz,
vim a ser informado, que a redução é de 30%, praticamente uma terça parte.
E note-se que a lavoura do arroz é a mais antiga, a mais segura, é a mais organizada, é a mais rentável e, por isso mesmo, está acontecendo isso. Eu confesso, nobre Senador, a mínha profunda preocupação, porque r:u penso, queira
Deus esteja errado, que no ano que vem vai faltar alimento. Poderão sobrar
juros, poderá sobrar Letra de Câmbio, poderá sobrar letra do Tesouro Nacional, poderão sobrar Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, mas
irá faltar alimento. Na sua terra, na velha e querida Bahia, ontem, houve um
motiiTI, houve uma arruaça, houve um levante nas ruas. Não sei quantos ônibus fOram depredados, algU-ns- fOram incendiãdos e eu pergunto: essas coisas
acontecem por acaso? Por que meia dúzia de malfeitores se juntam? Não essas coisas não acontecem por esse motivo; mas, porque há um clima geral de
intranqUilidade, para não dizer de desespero, de desespero! Felicito V. Ex'
pelo fato mesmo de ser um ardoroso defensor do Governo -ardoroso e brilhante.
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O SR. LOMANTO JÚNIOR -Obrigado.
E de fazer este pronunciamento, porque não
tem sequer a eiva de suspeição que por vezes atiram sobre nós, da Oposição,
ainda quando nós, da Oposição, estejamos imbuídos das mais elevadas intenções. Mas é fácil dizer, é da Oposição. Não, agora não é da Oposição.
Agora, é um porta-voz do Governo, um valente e denodado porta-voz do
GOVerno, qlif faz uril prõflCiriCíãinent(i aa··maior relevância. É claro que eu te~
ria uma palavra a dizer, a respeito do juízo emitido, a respeito do Banco do
Brasil. Estou com o nobre Senador Saldanha Derzi, quando o aparteou para
dizer que o Banco do_Brasif era um agente, é um executor, não tem autonomia. O Banco do Brasil, pode-se dizer, é o banco estatal, por excelência.
O Sr. Paulo Brossard -

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

É o agente financeiro.

O Sr. Paulo Brossard- É um agente financeiro. A União é o maior acio-

nista, quem elege e nomeia diretoria, de modo que o Banco do Brasil não
pode fazer aquilo que o Governo não autoriiar. De modo que, a censura,
quer-me parecer, não pode ser feita ao Banco, nem o apelo pode ser feito ao
Banco. Continuo a pensar que o Banco do Brasil é uma instituição nacional
rara neste País. Hoje, pelo que tenho podido ver no exterior, o Banco doBrasil à semelhança da VARIO ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não exagero é uma verdade~ira embaixada.
O Sr. Paulo Brossard- ... é um serviço diplom'átioo paralelo, a diplomacia regular, a diplomacia propriamente dita. Eram as palavras que eu queria
dizer, com os meus aplausos, ao vibrante e oportuno discurso de V. Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu agradeço o aparte de V. Ex•, que enriquece meu modesto pronunciamento, a respeito de um assunto da mais alta
relevância para o meu Estado. Mas fique tranqUilo que a safra de 82 será uma
grande safra, o Governo não faltará aoS prOdutores V. Ex• sabe que há uma
opção no seu estado, quando V. Ex• diz que houve uma diminuição no plantio do trigo, sabe que os gaúchos de um certo tempo para cá resolveram optar
por outras lavouras.
O Sr. Paulo Brossard- Em um ano, nobre Senador; não falo nos anos
anteriores.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- As plantações devem ter crescido, essas
terras não devem ter ficado nuas. O trigo deve ter sido sUbstituído por outras
lavouras que certamente foram plantadas em detrimento da própria produção tritícola d_o BrasiL
O Sr. Paulo Brossard- Nobre Senador, a soja, inclusive, é plantada em
outra épvca.
O SR. LOMANTO"JON!OR- A lavoura do trigo deve ter sido substituída, por outras reafirmo, posso assegurar, o amor dos gaúchos ao trabalho
c à terra é tão grande ...
O Sr. Paulo Brossard- Então diga qual é a lavoura.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - V. Ex• pode informar melhor do que
eu'L_ _

O Sr. Paulo Brossard- Não, não posso

in~ormar

porque eu sei que não

foi.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- As terras ficaram nuas, sem plantações?
O Sr. Paulo Brossard ~Isso é evidente.· Houve uma diminuição da área
plantada.

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Não creio que os gaúchos ...
O Sr. Paulo Brossard- Não se trata de crer ou não -crer, trata-se de que
o agricultor não tem recursos.
OSR. LO MANTO JÚNIOR- Mas eu volto, Senador Paulo Brossard,
t dizer o seguinte: estou criticarido o comportamento do Banco do Brasil,
es_ta instituição que eu reSp-r!liO~;-que V. Ex' respeita, que todos nós respeitamos~ O Banco do Brasil, na região de lrecê, não está cumprindo as determinações do Governo.
O Sr. Paulo Brossard - Esse é um assunto que eu ignoro.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Mas é a verdade. E tanto é verdade que
a esta altura os 16 mil produtores, que era a estimativa de financiamento para
este ano, o Banco do Brasil, segundo informação a mais fidedigna, financiou
apenas a 50 produtores.
O Sr. Paulo Brossard- Permita-me, Senador. Eu falei em tese; não conheço o caso concreto; e, porque não conheço nem afirmo, nem confirmo,
nem nego.
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O SR. LO MANTO JÚNIOR- Mas eu tenho conhecimento e apesar da
admiração que tenbo pelo Banco do Brasil. ..
O Sr. Paulo Brossard- Não se trata de admiração. Trata-se de um fato.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Quem viaja para o exterior, sabe o serviço que ele vem prestando. Sabemos o pioneirismo do Banco do Brasil. AgoM
ra, criticar-se um corilportamento de uma agência bancária que estâ atuando
mal em uma importante região não significa uma crítica ao comportamento
do Governo. Ao contrário, é uma colaboração das mais sinCeras.
O Sr. Paulo BrOssard- No caso do Banco do Brasil, sim, porque o Banco do Brasil é fundamentalmente o banco do Estado.
O SR. LOMANTO JúNIOR- Vou concluir o meu pronunciamento
para dizer que nós precisamos, Senador José Lins, do prestígio de V. Ex• na
ãrea econômica. Precisamos tomar providências im"ediatas porque, pelos cálculcis que fizemos, se o Banco do Brasil continuar naquele ritmo de financia ..
menta nós- não vamos atender a 30% dos pequenos e médios produtores.
NOs não podemos reduzir a safra de feijão do lrecê à metade; nós não
podemos perder 2 milhões de sacas de feijão, porque o Governõ e8tá empe-nhado, Sr. Senador José Liits e SI-s. Senadores, em aumentar a produção bra~
sileira para, cada dia mais, n1inorar a situação do povo.
Eu quero fazer um apelo; o Banco do Brasil anunciou que vai criar, se
não me _engano, uma centena de postos avançados, pois é uma fórmula do
Banco do Brasil atender aos que com ele contam.
E a sugestão que eu faço, Senador José Lins, é para que se criem postos
em Lapão, Gabriel, Canal, América Dourada e Soares, são distritos e grandes
povoados.
Seria uma form-á d-6 Banco do Brasil descentralizar o trabalho e cumprir
as determinações_ do Governo para que o Gover:no não seja alvo de crítica ..
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Peço a V. Ex• para concluir o
seu discurso.

•

..

r

O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... Como a Oposição procurou deturpar
os objetivos ao ineu discursO, quando eu estava criticando exatamente o não
cumprimento das determinações do Governo Federal, sobretudo do seu CQmandante que elegeu a agricultura como meta n9 1, que é o Presidente Figueiredo.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Lins,

•

O Sr. José Lins- Senador Lomanto Júnior, segundo V. Ex•, o sistema
de crédito para custeio não estã funcioriando bem na -área de Irecê.

O SR. LO MANTO JÚNIOR -

E: verdade.

9 Sr. !osé Lins- V. Ex• sabe que a época de plantar, de chegada das_
chuvas em Irecê, é outubro.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- O preparo da terra deve ser feito até outubro. Agora Ex•, vou falar como um homem que tem raízes profundas cravadas na terra, cujas origens vêm de longe.

O Sr. José Lins - Reconheço a Vivência de V. Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sou filho, neto, bisneto de agricultores.
Então V. Ex• há de convir que não se planta sem preparar a terra, Senador
José Lins. E o. amanho da terra começa em junho e termina em outubro e nós
já estamos às portas de setembro.
O Sr. José Lins - É verdade. Mas V. Ex• sabe que o preparo da terra
não é feitO com a terra _s_eCa: O Irecê é ãrea prioritária de plantio de feijão.
~ O SR. LO MA-NTO JÚNIOR -c Altamente prioritária.
O Sr. José Lins- Altamente prioritária. Por isso não deixarâ de -contar
con1_ o apoio total do Governo.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu não tenho dúvida disso. O que é preciso é se acelerar. É preciso que o Banco do Brasil em Irecê, não continue com
essa morosidade. E _os bancos privados, Senador José Uns, eu não traria para
aqui uma denúncia se não fosse calcada nas informações e nos apelos.
O Sr. José Lins - Não estou contestando V. Ex'
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu diria mesmo no clamor daquela gente.
O Sr. José Lins - Permita V. Ex' só um minuto.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- E eu quero preservar o Governo, a que
tenho a honra de vice-liderar, obrigação de defender, de alertar quando as
coisas não andam bem. Pois bem, se a direção do estabelecimento de crédito
não tem notícias ainda do que está ocorrendo que através desta tribuna chegue até ela o meu apelo no sentido de recomendar a agência do Banco do Bra-
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si! em lrecê. A Sabia tem um superintendente da mais alta qualificação, que é
o Dr. Napoleão Arrais, que estã dirigindO com eficiência o Seio r. Então, o
que é preciso é agilizar; que o Banco do Brasil diga que é para valer a recow
mendação do Governo. Isto é o que precisamos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que concluísse
o seu pronunciamento porque temos outros oradores inscritos, nobre Senador.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Sr. Presidente, eu peço apenas compreensão e benevolência para concluir as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O seu tempo já ultrapassou em
15 minutos, quase.

..,
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O SR. LOMANTO JÚNIOR - Não tenho quase mais nada a dizer.
Ouvirei o nobre Senador Lourival Baptista e em seguida concluirei o meu
pronunciamento.
O Sr. José Lins- Senador Lom~nto Júnior, o N_9çQeste precisa contar
com a compreensão de todos para a solução desses problemas que diuturnamente nos afligem, nos preocupam, mormente agora quando atravessamos 3
anos de seca. Estou de pleno acordo com V. Ex•, é preciso que as autoridades
agilizem essas medidas porque elas são funda!l'_lentais para aproveitarmos as
chuvas que há 3 anos estamos esperando. Estamos em agosto ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Qiiaseem setembro.
O Sr. José Uns - De qualquer modo não podemos perder tempo. As
medidas do Governo foram tornadas apenas há cinco dias. Tenho certeza de
que o Presidente do Banco do Brasil, que é o Dr. Aléssio, sobre quem V. Ex"
fez tão boas referências, que o superintendente do Banco do Brasil em seu Estado, a quem V. Exf. também teceu louvores, tenho certeza de que com tanta
boa vontade, não faltará aos agricultores de Irecê o apoio de que necessitam.
Era só o que tinha a dizer.

O SR. LO MANTO JÚNIOR =-Senador José Lins, eu fiquei muito
preocupado com o que ocorreu na Bahia, hoje, na área urbana. E, por isso,
acorri para atender ao clamcr _dos homens da zona de Irecê; eu não poderia
fugir, em hipótese alguma, porque aquela gente me consagrou nas urnas. E
não me elegeu apenas porque eu era candidato do Governo. Não. ElegeuMme
porque confiava em mim, confiava na minha ação, e eu não faltarei àquela
gente nem que se interprete mal o meu comportamento, deturpando-o.
Ouvirei o nobre Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista- Fico muito grato a V. Ex", Senador Lomanto
Júnior, por ter-me deixado em último lugar. Fui dos primeiros a pedir um
aparte a V. Ex 'li, mas V. Ex"' naturalmente olhava para o lado de lá e não olhava para o fundo do Plenário.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Desculpe-me, mas os últimos serão os
primeirOs no rein-o do Céi.I.
O Sr. Lourival Baptista- Ouvi as palavras cheias de entusiasmo de V.
Ex'", os apartes foram dados, mas quero dizer a V. Ex", com a amizade que lhe
tenho: depois da resposta que foi dada pelo eminente Vice-Líder José Uns,
acho que o caso já foi resolvido. As explicações _que S. Ex•lhe deu, as medidas
do Governo, de dois ou três dias, que não era do conhecimento de V. Ex• ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR -Já as conhecia, mas ficarei mais contente ainda quando o dinheiro chegar às mãos do agricultor.
O Sr. Lourival Baptista- V. Ex• qüe é um homem previdente, que é um
homem que cuida das coisas com certa acuidade, me admiro de que, quando
V. Ex" recebeu o apelo da região do lrecê, V. Ex" não tivesse levado, também,
ao conhecimento do Banco do Brasil, do Dr. Aléssio ou das pessoas a que esM
tão afetas, o problema. Mas a resposta do Senador José Lins foi concreta, foi
objetiva. Ele disse o que tinha a dizer e lhe trouxe ao conhecimento resoluções
do Governo de dois ou três dias depois. O caso está resolvido, pelo que eu escutei, pelo que eu ouvi. Ouvi também as palavras do eminente Senador Paulo
Brossard e de outros Senadores ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não tenho dúvida de que as providências serão tomadas.
O Sf. Lourival Baptista - Depois V. Ex• fala.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não, falo agora, quem comanda o meu
discurso sou eu.

•
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O Sr. Lourival Baptista- Mas V. Ex• me concedeu o aparte. DepOiS-é
que deveria respondê-lo.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Quem comanda o discurso sou eu, Ex•
O Sr. Lourival Baptista --V. Ex• cortou o meu aparte.
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O SR. LOMANTO JÚNTOR ..::sabe V. Ex• que as informações dadas
pelo Senador José Lins nóS já- as tínhamos há algum tempo, porque eu acompanho os trabalhos nesta Casa. Ora, se nós malsinássemos a Revolução em
todos os seus setores, se fizéssemos a injustiça de condená-la à execração, um
setor nós teríamos que respeitar. Eu que sei e dou o testemunho do que foi a
Revolução para este País em modernização dos métodos administrat_ivos, o
desenvolvimento do País em todas as áreas. Um, nós teríamos que respeitar: é
o Setor das Comunicações.
Não é possível que o Governo tome providências há cinco dias e o Banco
do Brasil, em Irecê, os bancos particulares, na Sabia, ainda recusem o financiamento e informem ao mutuário que não têm dinheiro nenhum, que não há
nenhuma recomendação para isso. Um simples telefonema como vou fazer,
daqui a pouco, cumprindo a minha missão. Não sou procurador dos municíw
pios junto ao Banco do Brasil, nem procurador junto aos Ministérios. Não .
Sou Senador da RePública, o meu lugar para reclamar é aqui. Aqui é que é a
minha tribuna, não importa seja eu homem do Governo. Então, o que vim fazer aqui foi desempenhar o meu mandato, foi atender ao clamor daquela gente, encarecendo ao Banco do Brasil que dê condições à agência de [recê para
cmnprir as determinações do Governo, pois a mesma estã prejudicando a figura, a imagem do Governo a que sirvo e que me cumpre preservar.
Continue V. Ex~'
O Sr. Lourival Baptista - Eu, com a devida venia e pedindo desculpas a
V. Ex• ...

O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• não me pede desculpas nunca, V.
Ex' sabe que sou seu grande admirador.
O Sr. Lourival Baptista - ... pedindo desculpas a V. Ex•, porque hoje,
aqui neste Plenãrio, vê-se que um aparte é interrompido para entrar outro
discurso no meio, quero dizer a V. Ex" que o Banco do Brasil é o que ouvimos
de todos aqui, inclusive do_ eminente Senador Paulo Brossard, que disse uma
realidade, que o Banco do Brasil presta serviços relevantes, não só aqui corno
no exterior...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• está chovendo no molhado. Este
é o conceito que tenho do Banco do Brasil.
O Sr. Lourival Baptista - V. Ex• deixe eu terminar~ porque quero lhe fazer um apelo. Finalmente, deixando o Banco do Brasil para o lado, não use
mais aquela palavra renúncia, que vai renunciar ao seu mandato. Não fale
mais nisso, porque uma renúncia da sua parte será uma perda para todos nós,
será uma perda para a Bahia, será uma perda para todo o Brasil. Não fale
nunca em renúncia, Senador Lomanto Júnior, porque um homem da estirpe
de V. Exf., um homem da vibracidade de V. Ex", um homem que tem o entusiasmo de V. Ex~, nunca fala na palavra renúncia. Deixe para os outros. Conw
tinue orando, continue falando, continue combatendo, continue vindo para
aqui trazer a sua palavra que é de fé e de entusiasmo. E nada de renúncia.
Q SR. LO MANTO JÚNIOR- Nobre Senador Lourival Baptista, V.
deve estar bríncando num momento que exige seriedade, no meu diciow
nário três palavras não existein: a renúncia, o medo e a traição. Não cOfiheço
dois sentimentos na minha vida: o sentimento do medo e o sentimento do Ów
di._o. São dua.s s_ensações que não experimentei. Quando vejo alguém odiando,
perseguindo, tenho nojo desse indivíduo. Não se aninha em meu coração o
sentimento do ódio. E, também, se não conheço aquilo que se chama valentia, medo também não tenho.
Queria dizer a V. Ex", Sr. Senador Lourival Baptista, que renúncia s6
tive uma, aqui neste Senado: renunciei ao fumo, para atender ao apelo de V.
Ex• Deixei de fumar, para atendê-lo. (Risos.) Um dia, talvez, e Deus há de me
livrar, esta palavra possa aparecer no meu dicionário: no dia em que eu for
compelido a servir à pusilanimidade, -no dia em que eu tiver ..J.Ue me render à
subserviência, neste dia não quero renunciar; quero que Deur. me tire deste
mundo.
Ex~

O Sr. Lourival Baptista- Não, Deus nos livre. Mas V. Ex', no meio do
seu discurso, disse que se fosse, porventura, aquilo, V. Ex" renunciaria ao seu
mandato.
O SR. LO MANTO JÚNIOR O Sr. Lourival Baptista -

Não deturpe as minhas palavras.

Não, está nas notas taquigrãficas.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• deve procurar, hoje, um otorrinolaringologista; V. Ex'" que é médico, procure-o hoje, porque V. Ex• não estã
escutando bem.
O Sr. Lourival Baptista- Saiu a palavra renúncia. E eu flquei num sen· imente muito grande.
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O SR. LOMANTO JÚNIOR- Senador Lourival Baptista, não desvie
o .curso do meu pronunciamento. Para mim só haverá uma renúncia: no dia
em que eu estiver à frente da desonra.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixei aqui o meu apelo ao Banco do
Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que concluísse
o seu pronunciamento.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- estou a concluir. Como homem do Governo deixei aqui o meu apelo e peço ao Senador Josê Lins, meu colega de
Vice-Liderança, para que nós dois possamos levar ao Banco do Brasil esse
clamor dos produtores. E este Governo que aí está, este Governo do Presidente Figueiredo tem dois compromissos aos quais não pode faltar. o primeiro é o de fazer do Brasil uma democracia sob a égide da justiça e da liberdade
e, -o segundo, é alimentar o povo brasileiro, fazendo da agricultura a meta o'? 1
do seu Governo. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 27-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em prantos, a Liderança do Partido Popular registra o falecimento ocorrido anteontem, às li horas, em Porto Alegre, do Dr. João Dêntice, vítima de
uma obstrução intestinal em conseqüência de uma operação a que foi submetido no Hospital Ernesto Dornelles.
O Dr. João Dêntice, desde moço, revelou o seu profundo espírito comunitário, a sua grande vocação pública; desde moço começou a colaborar com
todas as boas iniciativas na sua cidade de Santa Vitória do Palmar. Participando das lides jornalísticas, ingressou na atividade político-partidária como
membro do Partido Republicano; posteriormente, fOi um dos integrantes do
Partido Social Democrático. A partir de 1965, foi um dos fundadores e chegou a ser Presidente da Aliança Renovadora Nacional, no Rio Grande do
Sul, e em um dos momentos mais difíceis.
A partir da extinção de ARENA e de MDB, o Dr. João Dêntice foi um
dos fundadores do Partido Popular. No Rio Grande do Sul, foi o seu grande
condutor no início da nossa jornada e passou a dar uma grande contribuição
ao fortalecimento do Partido Popular no seu âmbito nacional. Foi um homem que teve uma brilhante carreira pública. Foi Prefeito da Cidade de Bento Gonçalves e Prefeito da sua cidade natal, Santa Vitória do Palmar; foi titular da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul; foi Chefe da
Casa Civil no Governo Peracçh_i B_arcellos; foi um homem que teve sempre
uma postura vertical e sempre pautou a sua atividade, como político e-como
homem público, com franqueza, com coragem e com lealdade.
Foi um homem de atuação marcante, homem de grande personalidade,
de grande dedicação, de grandes virtudes, que soube se impor à admiração e
ao respeito do Rio Grande do sul. O seu desaparecimento, representa uma
perda para o Rio Grande do Sul, representa, também, uma perda profundamente sentida para o Partido Popular.
É por estas razões que, nesta oportunidade, o nosso Partido expressa o
seu preito de saudade ao Dr. João Dêntice.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 27-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Os acontecimentos que ocorreram em Salvador, recentemente, como
tambêm em outros pontos deste País, surpreenderam esta Nação, sobretudo a
todos nós, parlamentares, pela violência inusitada que foi empregada, a pretexto de se promover uma manifestação contra a chamada carestia de vida.
Todos nós, sem exceção, Maioria ou Minoria, reconhecemos o direito à
manifestação ordeira, à manifestação pacífica. Mas creio que tanto a Maioria
como a Minoria também estão de acordo em que o primeiro dever do Governo ê assegurar a ordem pública, a paz da família, na sociedade brasileira. Os
acontecimentos de Salvador, como é do conhecimento da Nação, constituíram- como disse o nobre Líder do PMDB- uma explosão popular, mas
uma explosão de violência, de atas que não podem merecer o aplauso ou a
aprovação de quem quer que seja nesta Casa, ou fora dela. Movimento adrede preparado, concertado, combinado, que eclodiu simultaneamente em
vários pontos de Salvador, destruindo a propriedade alheia, inutilizando ônibus de transporte coletivo, que foram apedrejados, incendiados e destruídos,
atingindo a cidadãos que estavam no cumprimento das suas atividades normais cotidianas, muitos se dirigindo para o trabalho, ou dele retornando. Há
feridos e morte a lamentar, Sr. Presidente. Esta não é absolutamente uma ma-
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nifestação pacífica; esta não é absolutamente uma manifestação ordeira, esta
não é a manifestação que a Constituição assegura a todos os brasileiros ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Aloysio Chaves, quando V. Ex• considerar oportuno, por favor me conceda um aparte.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. Esta é uma violência que se
transborda, que se derrama pelo País. Eu poderia citar, ainda, 'atos semelhantes que ocorreram recentemente na capital do meu Estado, em Belém, quando
a área da universidade, na qual está sendo construído o campus, a base física
dessa universidade, que é a maior instituição do Estado, foi invadida, não de
uma maneira lenta, mas bruscamente, num movimento também combinado,
onde pessoas jã conhecidas e identificadas promoveram essa ocupação, dilapídando o patrimônio da universidade e impedindo praticamente a expansão
dessa base física sem a qual a universidade não pode subsistir.
Concedo o aparte a V. Ex', nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas para dar uma explicação, nobre Senador. V. Ex' está apresentando razões que todos nós, Senadores, devemos
aplaudir, porque nenhum de nós deve estar de acordo com os atas de violência que foram praticados no meu Estado. Lamento profundamente ver que o
ex~ Deputado, o ex-Secretário, o Economista Rômulo Almeida, na qualidade
de Presidente do__ PMDB na Bahia, tenha dado publicidade a uma nota desse
tipo. O povo baiano não é um povo desordeiro, o povo baiano não estã querendo depredar os ônibus da nossa cidade. O que existe é um movimento organizado por profissionais da baderna realmente, movimento organizado por
pessoas que não têm, inclusive, vinculação nenhuma com o Partido da Oposição. Aqueles elementos que dirigiram as desordens de quinta-feira da semana passada na Bahia, são elementos, inclusive, de fora do meu Estado, alguns
deles. Corno djsse o Senador Aloysio Chaves, não ê um movimento espoantâneo que surge de repente, sem uma organização, quando em todos os bairros
da cidade de Salvador existiam latas de gasolina e coquetéis molotov para serem jogados sobre os ônibus. Isso não surge espontaneamente sem nenhuma
organização, e i~so _oco~_reu !la quinta-feira passada. Ontem, quando estavam
previstos acontecimentos que felizmente não ocorreram, houve realmente a
interferência de elementos da Oposição, como elementos do Governo, para
tentarem evitar o confronto que, felizmente, foi evitado. Mas, Sr. Senador
Aloysio Chaves, o elemento do PMDB que estâ preso na Bahia é o Sr. H aro ldo Lima, que faz parte realmente do PMDB baiano, foi o únicà elemento que
achou que deveria haver o confronto de ontem, porque estava na hora de haver o confronto nas "rixas do Estado. E ele está preso pela legislação vigente,
porque é um dos responsáveis pela depredação do bem público. Não hã violência e prisões em massa, como querem dizer. E a mesma publicidade que
quer se dar aos 149 ônibus ontem depredados, quando na realidade foram
apenas 6 que foram apedrejados, infelizmente, por 4 menores que foram levados ao Juizado de Menores. Portanto, as notícias nem sempre são verdadeiras, e lamento profundamente, Senador Aloysio Chaves, que o PMDB do
meu Estado, que foi digno nas conversações com o Sr. governador do Estado,
tenha dado publicidade a uma nota que não representa a verdade dos fatos.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço o depoimento de V. Ex• que,
para mim, é definitivo a respeito desses episódios, porque V. Ex• não só re~
presenta dignamente a Bahia nesta CaSa, como tem as informações exatas
que lhe foram transmitidas diretamente daquele Estado.
O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não.
O Sr. Luiz Viana- Apenas quero ratificar as declarações oportunas feitas aqui pelá Senador Jutahy Magalhães, que conferem inteiramente com as
informaçõeS que tenho da Bahia. O que houve lá foi um acontecimento realmente lamentâvel, algumas manifestações populares, sem dúvida nenhuma,
em decorrência daquele aumento, mas, em grande parte, orientadas por elementos agitadores que continuam, ainda, a tentar perturbar a vida da cidade.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Luiz Viana, V. Ex• acabou de confirmar exatamente o que todos nós tomamos conhecimento através da imprensa, inclusive com fotografias que identificaram elementos ligados. a notórios movimentos subversivos, que estavam à frente desses acontecimentos, para conduzi-los e tentar transformar o que poderia ter sido uma manifestação popular de protesto, num movimento de violência~ de destruição
da propriedade privada, de atentado contra a vida de pacrficos cidadãos, um
movimento que não pode encontrar guarida em nenhuma lei; nem na Constituição, nem em qualquer lei, nem no nosso Estado da Bahia, neste País ou em
qualquer outro país do mundo civilizado. Temos assistido, através da televisão, que nos permite acompanhar episódios dessa natureza, a interferência de
forças policiais em vãrias partes do mundo. Na Inglaterra, em episódio recente, na França, nos Estados Unidos, a força foi utilizada para conter manifes-
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tações descontroladas e violentas que ficam completamente à mercê de agitadores profissionais, identificados como grupos subversivos, que visam, apenas, no nosso caso, perturbar a ordem pública e tentar comprometer o processo de abertura democrática. Há elementos ligados ao MR-8, hã elementos
ligados ao Partido Comunista Brasileiro, há elementos ligados ao Partido Comunista do Brasil e outras organizações de extrema-esquerda. Esse é um fato
notório e estarrecedor. Estarrecedora não é a nota do porta-voz da Presidência da Repúblíca, estarrecedor é afirmar-se, neste Senado, ou em qualquer
outra Casa legislativa, na Capital Federal ou nos Estados, que essa agitação é
um movimento legítimo, é um movimento justo e que injusta e ilegal é a atitude da polícia.
O primeiro compromisso do Governo, repito, é com a manutenção da
ordem pública. Nós todos desejamos ver preservada a ordem constitucional.

•

E o caminho que nos conduz à consolidação dessa abertura é apenas um
e vamos percorrê-lo juntos, Maioria e Minoria. O atalho da violência não
conduz a esse objetivo. Isto é evidente, e salta aos olhos e à compreensão de
qualquer cidadão brasileiro. O atalho da violência não conduz à democracia.
O caminho amplo da liberdade e das garantias democráticas, caminho que estamos trilhando, Maioria e Minoria, nesta Casa, é que levarâ, sem dúvida alguma, a este objetivo final em torno do qual todoS nós nos unimos.

caos social. Isso jamais poderemos concordar, isso jamais poderemos admitir. Es-tou certo de que a Oposição ponderada, refletida, não tem outro propósito, porque a ninguém beneficia um episódio dessa natureza, a ninguém favorece fato como esse, nem à Maioria, nem à Minoria,- nem ao Governo e
nem à Oposição e, sobretudo, a todos nós políticos, parlamentares, que estamos empenhados em colaborar com o Senhor Presidente da República na
consecução dos seus altos objetivos democráticos.

O Sr. Humberto Lucena -

•

•

O SR. AlOYSIO CHAVES- Já vou ouvir V. Ex•
Portanto, Sr. Presidente, esses fatos têm que ser colocados nestes termos
e receber a reprovação formal da Maio ria, do PDS, como estou certo de que
receberá, também, pelos excessos praticados, da própria Oposição.
Ouço o nobre Senador Leite Chaves.

O Sr. Leite Chaves- Senador Aloysio Chaves, ao que li nos jornais esta
situação se deu após a divulgação de um aumento de 61% nas passagens de ônibus em Salvador. Nós, pelo menos da Oposição, temos conhecimentos assim de fenômenos sociais, quer dizer, a sociedade reage como pessoa. V. Ex~'
mesmo como jurista conhece as reaçôes nos crimes de multidão. Aliás há uma
obra célebre de Cipio Jigheli sobre o crime de multidão. Ele ocorre assim explosivamente, como se fosse uma centelha. Jamais, uma premeditação implicaria em que houvesse fatos desta natureza. Eles são ocorrências explosivas,
incontidas. Explosão de uma sociedade que se sente esmagada, que está insegura e que sabe que o dia de amanhã será, inexoravelmente, pior do que o de
hoje. Por exemplo, com banqueiros que estão ganhando dois mil por cento ao
ano, jamais haveria uma reação dessa natureza. Mas com pessoas que estão
no limite da necessidade e do desespero isto é muito comum, em qualquer
parte do mundo isso ocorreria. De modo que não aceitamos as explicações do
Governo, e no que diz respeito a V. Ex~ também não aceitamos essas explicações de que são subversivos, isso é ultrapassado, nobre Senador. O País não
mais aceita isso, isso é a imagem deste Governo. Eu digo a V. Ex• que vim ontem do Paraná e estou com medo de que ocorra a mesma coisa. Eu assisti a
uma assembléia de professores, que é uma classe, vamos dizer assim; mais categorizada e o sentimento é de explosão semelhante. E eu receio que no meu
Estado, onde as coisas são mais tranqüilas, por evidentes razões, situações
dessa natureza venham a ocorrer. De maneira que não aceitamos essa colocação, -e que se dé a comunistãs ou a subversivos poderes sobrenaturais, porque ninguém consegue isso. É a tensão social; em outros setores poderão também ocorrer. E poderão ocorrer, inclusive, agora depois dessa elevação de
aluguéis em mais de 80% como se anunciam, e nas prestações das casas do
BNH:. Então, para quem estuda_o fenômeno social e não se quer confessar ignorante ou mal intencionado, razões dessa natureza nós não aceitamos como
sendo resultado de provocações. Ao aceitar-se essas razões, ter-se-ia que aceitar, como provocada aquela da Polícia na Bahia. Não houve um caso semelhante entre a Polícia baiana e a Marinha, não houve um caso dessa natureza?
Foi também provocações de subversivos? E se foi, foi dentro das Forças Armadas e dentro da Polícia, e quais foram os ateres e os agentes dessa subversão? É preciso mais moderação,- nobre Senador, e vamos ver como -é que este
Governo está conduzindo o País.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Senador Leite Chaves, moderação há, e
de sobra, por parte do Governo. O Governo tem se colocado rigorosamente
dentro da lei, e na rigorosa e escrupulosa aplicação da lei. Em episódios dessa
natureza, em movimentos grevistas que eclodiram no País, o que se viu foi a
tolerância do Governo, permitindo que essas manifestações prosseguissem,
não obstante notórias perturbações da ordem e agressões à lei. Mas, há um limite para a tolerância, há um limite para todos esses fatos. Não podemos, absolutamente, admitir que, sob o pretexto de que hã encarecimento da vida e
que tarifas de transporte foram reajustadas para transferir aos usuários o custo do cumbustívcl, que tal fato possa justificar o crime, a violência, a perturbação da ordem, conduzindo o País a uma situação de intranqüilidade e ao

Permite V. Ex" um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não, nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- Em relação ao aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães, que a meu ver foi injusto com o ecOnomista Rômulo de Almeida, Presidente do Diretório Regional do PMDB da Bahia, gostaria de esclarecer que a nota que foi emitida pelo Partido, em Salvador, é uma nota, a
meu ver, sóbria. Inclusive gostaria de reler um trecho, só para sublinhar. ..
O SR. ALOYSIO CHAVES -

Ela já está nos Anais do Congresso.

O Sr. Humberto Lucena- ... no debate, a colocação do PMDB baiano.
Chamo a atenção para este trecho:
"Ao mesnti:ftempo-; âirigimos, com a nossa responsabilidade de
Liderança popular, uma palavra de confiança no nosso povo, especialmente na juventude, para a luta enérgica, ordeira e pacífica contra a carestia, o desemprego, os baixos salârios e a própria fome."

O Sr. Leite Chaves- Senador,--v. Ext. ine permite um aparte?

"
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador, não foi nem uma coisa
nem outra: nem ordeira n_em pacífica.
O Sr. Humberto Lucena -

Mas, veja bem, eu ...

O SR. ALOYSIO CHAVES estamos inteiramente de acordo.

Com a manifestação ordeira e pacifica

O Sr. Humberto Lucena- Certo. Mas estou apenas colocando a verdadeira posição do PMDB baiano nesse episódio.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas a nota agride aos fatos, nobre Senador.

O Sr. Humberto Lucena- Lembro a V. Ex• que em nenhum momento
nós, do OPMDB nacional e baiano, poderemos nos solidarizarmos com os
excessos porventura ocorridos num movimento desta ordem. Nós consideramos o movimento legítimo, pois um movimento contra a carestia evidentemente_ é legítimo. O povo tem o direito de fazê-lo.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas dentro da lei. Mas não contra a lei.
Estão perturbando a ordem e destruindo a propriedade privada.

O Sr. Humberto Lucena ~ ... nós somos contra os excessos como somos
contra os abusos de autoridade e os excessos da polícia.
O SR. ALOYSIO CHAVES praticados.

O Sr. Humberto Lucena -

Mas aqui só se recriminam os abusos

V. Ex" me concede ou não, o aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES -

O Sr. Humberto Lucena -

Estou concedendo o aparte a V. Ex•

Não, V. Ex' o estâ impedindo.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Estou dialogando com V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena- Mas não pode, porque assim não se pode debater. Então eu concluiria reafirmando a V. Exf. que somos também contra os
excessos; contra os abusos de autoridade, contra os excessos da polícia que
prendeu arbitrariamente dezenas de cidadãos, que segundo informações que
temos, estão incomunicáveis, não podem nem dialogar com seus advogados.
V. Ex' é jurista emérito e sabe que isso não é possível num regime que se pretende democrático. Então, aí ...
O SR. ALOYSIO CHAVES -

Depende da natureza do caso.

O Sr. Hurnberto Lucena- ... aí, nós estamos procurando defender direitos humanos fundamentais que, V. Ex• há de convir, são postulados não só
do meu Partido, mas por todos os partidos democráticos do mundo.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Folgo em ouvir do nobre Líder do
PMDB que este partido também condena, recrimina e repudia a violência, o
abuso praticado por elementos que atentaram contra a ordem pública e não
apenas contra a Polícia que, defendendo a ordem pública e defendendo a coletividade, teve que intervir nessas desordens de rua para restaurar o princípio
da autorldade.
Nobre Senador Humberto Lucena, hâ poucos dias, depois do episódio
de Salvador, idêntico episódio, em proporções menores, ocorria em Manaus
- noticiado pela imprensa, O fato de enfrentarmos uma inflação, com el6-
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vação do custo de vida não justifica que, direta ou indiretamente,- não estou atribuindo essa intenção a V. Ex• ou aos eminentes colegas da Oposição
-de uma maneira dissimulada, ou às vezes até ostensiva, se procure criar um
clima que propicie a perturbação da ordem pública. Esta não deve ser, repito,
a posição dos eminentes Senadores da Oposição e não é a nossa posição, porque todos nós achamos que o processo democrático neste Pa~s precisa realmente de um ambiente de paz, de ordem, de tranqüilidade para colimar os
seus verdadeiros objetivos. Não podemos, absolutamente, sob pretexto de
permitir manifestações contra o cuSto de vida, manifestações contra a carestia, riãõ--ffodemos permitir ou tolerar o tipo de fatos ou acontecimentos que
ocorreram na Bahia.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero ouvir novamente a palavra autorizada do eminente Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas um esclarecimento ao nobre Senador
Humberto Lucena. Em primeiro lugar, o Dr. Rómulo Almeida é um grande
amigo meu. Em segundo lugar, quero informar a V. Ex• que estranhei exalamente por ter ele assinado esta nota, porque o Partido de V. Ex•, Senador
Humberto Lucena, na Bahia, durante os entendimentos para evitar os acontecimentos de ontem, fez questão de mostrar que não tinha nenhum controle
sobre a situação. Estavam ultrapassados por elementos radicais da extremaesquerda, que estavam diríghi.do aqueles distúrbios que estavam ocorrendo
na cidade. Não houve qualquer movimento contra o direito de proposta a
respeito do aumento do preço das passagens dos ônibus. O movimento da carestia teve o direito de fazer até um pouco contra a lei uma passeata até às
portas da prefeitura-para faier o seu protesto contra o aumento da.!! passagens
de ônibus. Mas foi daí que surgiram nos 'bairros da cidade, não através da direção desse movimento contra a carestia, surgiram espontaneamente, entre
aspas, os movimentos de apedrejamento dos ônibu~ da cidade. E como fiz
questão de afirmar e repito, o elemento qüe estA re- lmente preso, que é do
PMDB, discordou da posição de seus companheir 3 que não queriam que
ocorressem os fatos desagradáveis previstos para untem; ele desejava que os
fatos ocorressem e que houvesse o confronto ~:;ntre uma parte de alguns elementos que se interessavam pelo distúrbio. Ele era o único que queria esse
confronto.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- (Fazendo soar a campainha.)
- Senador Aloysio Chaves, o tempo de V. Ex• está esgotado e a Ordem do
Dia está prejudicada em quase duas horas. V. Ex• tem dois minutos para encerrar o seu discurso.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço a comunicação de V. Ex• e reconheço, como V. Ex• e com o testemunho de toda Casa, que quando comecei a falar a Ordem do Dia jâ estaya atrasada em mais de hora e meia.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) duas horas.

Já está atrasada em quase

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Com muita honra ouviria V. Ex•, mas
depois desta advertência da Mesa, preciso concluir a minha explanação. Lamento não_ poder voltar a conceder um terceiro aparte a V. Ex~', para não ser
mais urna vez, na forma regimental, chamado a atenção pelo nobre Presidente, ...
O Sr. Humberto Lucena - Mas eu gostaria ...
O SR. ALOYSIO CHAVES- ... sobretudo, Senador Humberto Lucena, quando ainda não tive nem opottunidade de responder ao aparte do Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Humberto Lucena- Então aguardarei e peço que V. Ex• ainda me
conceda o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- (Fazendo soar a campainha.)
.....:...-A Mesa não pode permitir que a Ordem do Dia seja prorrogada por mais
tempo. Por isso solicito ao nobre orador para que conclua o seu pronunciamento.
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• verifique que a Oposição é que
não está permitindo.
Senador Jutahy Magalhães, concordo inteiramente com V. Ex• queregistra aqui um fato importante;- é de que essa manifestação foi permitida e autorizada pelo Governo do Estado da Bahia. A manifestação deveria ser ordeira. a manifestação deveria ser pacífica e, no entanto, em virtude da interferência desses elementos notoriamente conhecidos, transformou-se nesse episódio
violento que toda a Nação brasileira repudia.
Portanto, Sr. Presidente, esta é a posição oficial do meu Partido e do Governo. Não há processo de intimidação do povo nem, muito menos, esta é
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uma tônica do poder oligãrquico, como declara o líder do PMDB, mas o Governo cumpre o seu genuíno dever de manter a ordem pública do País e a
manterá, porque a autoridade não se deteriora, nem cai de suas mãos. (Muito
bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 27-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pernambuco, pelo menos neste particular, está vivendo a antítese dos
seus gloriosos dias do passado. Ao invés de ser um guardião do~s heróis de
Guararapes, ele estã sendo o cemitério de uma quantidade enorme de motoristas paranaenses_ que para lã se dirigem, carregando as suas cargas, sendo
trucidados, assassinados com o conseqüente roubo das cargas e dos caminhões. Temos a relação de 15 casos ocorridos.
Ontem o Deputado José Domingos Scarpeline, da Bancada estadual do
PMDB do Paraná, esteve conosco e trouxe, apreensivo, estes fatos ao nosso
conhecimento, e rio-s deu estas indicações:
"Que o motorista Evaldo Languer, de Apucarana, saiu com
carga, tendo o seu caminhão roubado, entre Limoeiro e Bom Jardim."
Roubaram a parte da frente do caminhão e o corpo estaria desaparecido.
A mesma coisa ocorrera com o motorista Moacir Zacarias, de Arapongas:
roubaram a carga de feijão, mataram o motorista e incendiaram seu corpo.
Em seguida, logo ontem, telefonei para o Governador Marco Maciel,
meu amigo, e dei conhecimento a S. Ex• desses fatos, mostrando a nossa
apreensão, porque famílias lá do Paranâ estavam inseguras a respeito da vida
e da segurança de outros motoristas que tinham saído em direção ao Nordeste. O Governador também se mostrou preocupado, e prometeu as mais eficazes providências no caso. Logo em seguida telefonou-me o Secretário de Segurança do Estado de Pernambuco, Dr. Sérgio Higino, dizendo que o corpo
de Moacir Zacarias fora encontrado em Pau O' Alho e que o caminhão, sem a
carga, estaria em Santa Cruz do Capiberibe; que o corpo de Moacir Zacarias
encontrava-se à disposição da familia, no Instituto Médico Legal. Nada soube dizer acerca do destino do caminhão e do motorista Isso de Araújo. As informações são de que o caminhão conduzia "400 sacas de feijão que foram
róuhadas. Nada sOube dizer ãcerca de dois caminhões da cerealista Lambari e
de seus respectivos motoristas, menos ainda de dois motoristas de Arapongas, que estavam naquela região, conduzindo seus caminhões carregados.
Além destes sete, mais Oito estão na região sem que a família tenha nenhum
conhecimento acerca de seus paradeiros.
São muito lamentáveis, Srs. Senadores, esses fatos, que já devem ser do
conhecimento do Senado através de um programa de televisão, onde um advogado dava conhecimento do desaparecimento de 100 caminhões na estrada
Rio-Bahia. Não sei se esses já eram objeto de inclusão naquela lista. A verdade é que isso deixa o País muito preocupado, sobretudo o nosso Estado,
que é produtor de cereais e vive remetendo cargas para todos os Estados, in~
clusi ve para o Nordeste. Veja, Sr. Presidente, que são longas caminhadas
para serem, ao final, abatidos dessa maneira. Aliãs, a escalada do crime no
Brasil, depois de 1964, é um fato extremamente singular e que não havia antes
de I964. Quer diZer, são Crimes impunes, não há providência alguma. Essa revolução, que teria sido feita para a preservação da segurança, criou esta insegurança no País. Esses crimes antes de 1964 jamais existiram, jamais foram ~a
índole dos brasileiros.
E V. Ex~. Sr. Presidente, que~ nordestino, sabe que lã no Nordeste há
uma repulsa total ao roubo, ao crime de assalto, sobretudo feito em quadrilhas, e essas ocorrências estão se registrando sem providência nenhuma. Gas~
tou o País fábulas para manter essa tão decantada segurança. Se um estudante é tido como subversivo ele é imediatamente capturado e colocado nas mais
vexatórias situações de constrangimento para poder responder por possíveis
situações de envolvimento. Mas, um caso dessa natureza não recebe providência alguma. Essa é que é a verdadeira insegurança, decorrente da privação, na sociedade, de meios eficazes para sua tranqüilidade.
Registro, Sr. Presidente, esse fato, na esperança de que o Governador de
Pernambuco e a própria Polícia Federal possam, pelo menos, localizar esses
motoristas e dar, às familias, na cidade de Apucarana, no centro do Paranã,
informações completas acerca disso. Não se compreende que jamantas enormes, na maioria Scania-Vabis, com cargas pesadíssimas, desapareçam misteriosamente. E creio que existe envolvimento de outros setores, da própria segurança, da própria polícia, aliás isso parece que não é novidade porque nessas seguidas reportagens de jornais, houve confissões até de policiais·- não
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digo em Pernambuco, porque não sei o caso- que estavam em vigilância na
Rio-Bahia que estavam envolvidos e participando de crimes dessa natureza.

•

O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR .. LEITE CHAVES -

•

•

•

•

•

•

Com prazer.

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Leite Chaves é a primeira vez que se faz
denúncia desta natureza nesta Casa. E preciso chamar a atenção do Governo
para esse tipo de criminalidade, que vem proliferando no Brasil, principalmente no eixo Sabia-Pernambuco. E não é só em relação àqueles transportadores de cereais, mas também, de outros bens. Tenho acompanhado através
de informações e acho que a Polícia Rodoviária Federal, se fosse melhor instrumentada, poderia realizar uma missão de vigilância, que reduziria o índice
de crimirtalidade nesse setor. Esse é um setor que, por todas as razões, mas
também pelo fato de representar muito desenvolvimento da economia, deve
merecer a atenção imediata do Governo Federal, porque são quadrilhas organizadas que estão operando. Matam o motorista para roubar o produto da
carga e também o prójJi'"io caffilii.hão, que dã um rendimento excepcional. A
continuarem essas quadrilhas a operar, quase que em liberdade, amanhã os
caminhoneiros não quererão mais se dirigir para o Nordeste, transportar
para o Nordeste. Isso causarâ um prejuízo muito grande à economia. É outro
aspecto que tem que ser observado. 1:: por isso que endossamos a denúncia de
V. Ex•, que exige urria ação"do Governo Federal, e a Polícia Rodoviária Fede-
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ral poderia dar a sua participação na vigilância para atenuar esse problema,
que estã se projetando a cada dia. Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. LEITE CHAVES- Agradeço a V. Ex• Realmente é o que estâ
Ocorrendo com os motoristas paranaenses; as próprias firmas vendedoras de
cereais para o Nordeste estão seriamente preocupadas. Aliás, são as televisões
que estão fazendo apelo, pedindo às famílias de desaparecidos que compareçam aos estúdios para se saber o volume, o número exato de caminhões desaparecidos. Sabe-se, aqui, que são esses quinze, só de duas cidades: Arapongas e Apucarana, predominantemente de Apucarana, cidades de grande produção de cereais, cidades cerealistas, de onde, tradicionalmente, têm saído caminhões, com cargas para o Nordeste, para aquela região tão carente de cargas dessa natureza, sobretudo_ agora que está convivendo com uma seca tão
prolongada. Só espero que o Governo, a respeito disso, não venha dizer que
são subversivos os que estão fazendo isso, a exemplo do que invoca em relação a Salvador. E tenho certeza de que se houvesse qualquer dúvida de que
há subversão nisso, aí sim, haveria esse meio de repressão. Aliás, no Paraná já
há uma prática muito salutar, que a população estã usando; quando há um
assalto numa casa, o que é muito comum, ela indica que existem indícios de
subversão no meio; então a reação é pronta e eficaz. Porque quando se diz
que é crime comum, a polícia diz que não tem condições de reprimir, não tem
automóvel, não tem coisa nenhuma e tudo fica na impunidade.
Sr. Presidente, isso é mais um aspecto do quadro trágico decorrente do
Movimento de 1964. (Muito _bem!}
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Milton Cabral
Luiz Cavalcante
José lins
Almir Pinto

I. Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

I. AITonsoCamargo

•

Suplentes
PDS
l. Dinarte Mariz
2. Gabriel Heriries
3. Martins Filho

PMDB
I. Roberto Saturnino

I. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi

PP
I. Mendes Canal e

I. Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. JosêGuiomar.d
4. Murilo Badarô

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

I. JoséFrage!li

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3121

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES (15 membros)

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

Luiz Viana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peill.oto
João Calmon
Aloysio Chaves
José Sarney
Lourival Baptista

I.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Ricba
Mauro Benevides
Marcos Freire

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

I. Agenor Ma ria
2. Humberto Lucena

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

PP
L. Gastão MUller

Presidente: Agenor Maria
Yice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. Martins Filho

PMDB
l. Orestes Quércia

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

(CRE)

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

Asslstente: Marcelino dos Santos Camel!o - Ramal 3498
Reuniõ.es: Quartas-feiras, às I 1:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala s'enador AlelLandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
}9-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

PP
1. Alberto SHva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

Titulares

Suplentes
PDS
L José Sarney
2. Moacyr Da!la

PMDB
I, Evandro Carreira

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela

I.
2.
3.
4.

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fr<~ge!li

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Titulares

COMPOSIÇÃO

membro~)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Pre&,idente: Murilo Badaró

COMISSÃO DE MINAS E. ENERGIA- (Cr~i"E)
(7 membros)

•

I. Gastão MUller

COMISSÃO DE REDAÇÃO- {CR)
(5

I. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes

PMDB
I. Adalberto Sena

COMISSÃO DE SEGURA~ÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

..

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. JoãoCalmon
3. Arno Damiani

A~~istente:

Assistente: Franc1sco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às I I :00 horas
Lo~:al: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3122

Presidente: Raimundo Parente
\/ice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
I. Arno Danlíaili
2. Aderbal Jurema
,3. Almir Pinto

PP
I. Saldanha Derú

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartu.s-feiras, às 14;00 horas
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Nllo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

Luiz Fernando Freire
Tancredo Neves

3991
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Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Sábado 29
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L Gastão Müller

Suplentes
PDS
I. Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
t. Lázaro Barboza

PP
l. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniõe~: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121
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Sábado 29

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

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 2 I 1.3407
Assis.tentes: Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sã- 211-3509
Clayton Zanlorenci- 211-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503

PMDB
L Evandro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lâzaro Barboza

COMPOStÇÃO
Presidente: Vicente Vuo!o
V ice-Presidente: Benedito Ferreira

Titulares

PP
1. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

•

C) SER VIÇO DE COMJSS0ES ESPECIAIS E DE

PDS
I. Lomanto Júnior

Benedito Ferreira
.l Aloy~iO Chave~
4. Milt~n Cabral

2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Pcixoto

INQU~RITO

Ramal 3498

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

l. Vicente Vuolo

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Ehzabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir ria Rocha Go.>mes - Ramal 3508

•
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNI0ES ORDINÂR1AS DAS
COMtSS0ES PERMANENTES PARA O BIENIO [981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Horas

SERGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama14323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3020

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13339

LUIZ
CLÁUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

SÉRGIO

ASSISTENTE

Comissões

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13652

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal312l

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

10:00

CE

09:30

CEC

GUILHERME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama13256

09:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LEDA

LUIZ

•

LEDA

..

•

•

CLÁUDIO

•

•
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ANO XXXVI.- N• 100

TERÇA-FEIRA, t• DE SETEMBRO DE 1981

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 140• SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 1981
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

..

•

•

- Projeto de Lei da Câmara n• 79/81 (n' 3.247/80, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetes especí·
ficas dos créditos e financiamentos de organismos governamentais e da·
queles provenientes de incentivos fiscais.
-Projeto de Lei da Câmara n• 80/81 (n' 2.253/79, na Casa de origem), que dispõe sobre o prazo para registro de nascimento .
-Projeto de Decreto Legislativo n• 17/81 (n' 85/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 131, de 22 de junho de
1970, da Organização Internacional do Trabalho, sobre fixação de sa·
lârios mínimos.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguint.es matérias:
-Ofício n• S/14/81 (Oficio n• 29/P/MC, de 18-5-81, n-a origem);
Projeto de Lei do Senado n• 81/79; Projeto de Decreto Legislativo no
23/80 (n' 57-B, de 1980, mi Câmara dos Deputados), e Mensagem n•
380/80.
1.2.3 - Requerimentos
- N• 295/81, da autoria do Sr. Senador HumbertoLucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do documento emitido, na
última sexta-feira, dia 28 do cõrrente-Inês, Pela ConferênCia Nãcional dos
Bispos do Brasil- CNBB, sob o título "'Reflexão Ciistã sobre a Conjuntura Política".
- N9 296/81, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Sr. Senador Humberto Lucena, pronunciado no dia 26 de agosto do corrente ano,
por ocasião do ato de filiação partidária. do Dr. Celso Furtado no Partido
do Movimento Democrático Brasileiro .
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- O desenvolvimento do seter primário da produção mineral como instrumento viâvel para fazer face

à crise económico-financeira que atravessa o País.
SENADOR ALMIR PINTO- Visita realizada a Brasília por delegação da Associação de Prefeitos do Estado do Cearâ- APRECE, com a
finalidade de reivindicar, junto lS autoridades governamentais. medidas
de combate às secas e a restauração de trecho ferroViãrio entre Fortaleza e

,.

Maranguape, naquele Estado.
SENADOR HERNIQUE SANTILLO, como Líder- Documento
elaborado pela CNBB, intitulado "Reflexão Cristã sobre a Conjuntura
Política". Conflitos que se verificam na ãrea urbana e rural do País.

SENADOR AIJ.ALBERTO SENA -Reincorporação aos vencimentos de antigos professores da rede oficial de ensino do Distrito Federal dos
adicionais por tempo de serviço, percebidos no regime da Lei n'? 1.711/52.

1.3 -

ORDEM DO DIA

....--Projeto de Resolução n{t 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em CrS 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta -e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um cen.tavbs), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de uquorum".
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, se.tecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida con-solidada. Votação adiada por falta de '~quorum",
-Projeto de Resolução n9 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montahte de sua dívida consolidada. Votação
adiatJa por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 128.968.800,00 (cento e-vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educçaão Física de Goiãs contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de ~~quorum".
-Projeto de Resolução n• 90(81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. VotaçãÕ adiada por
.falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeirua Municipal
de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.00,00 (vinte milhões de cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de .. quorum".
-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de M.aringâ (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527:190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e
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sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação
adiada por falta de "quorum".
- Projeto do Resolução n• 205/80, que autoriza a Prefeitura M unicipal do Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhões, setenta mil, duzentos e trinta c dois cruzeiros e oitenta e oito centavos} o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
.. quorum".
- Projeto de Resolução n• 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
do Coqueiral (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros): o montante.de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto do Resolução n• 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhões e seiscentos mil cruzeiros): o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de ·~quorum".
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto do Resolução n• 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois mil cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ·uquorum".
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
·Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Acade~ia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de uguorum".
- Requerimento n943 /81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federalt das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo-:
ração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta dê "quorum".
- Requerimento n• 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco Montoro, que estabelece
a participação de representante dos empregados e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). Votação adiada por falta de .. quorum~'.
-Requerimento n9 294/81, dos Senadores Humberto Lucena e Evelásio Vieira, solicitando urgência para· o Projeto_ de L~i do Senado n9
92/81, do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de advertência e dâ outras Providências. V()tação adiada por falta
de "quorum".
.:...... Requerimento n9 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição nos anais do Senado Federal, do- artigo intitulado ''O
Nordeste é Vítima.do.Estouro do Orçamento Monetãrio", de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado. no Jornal do Brasil, edição de 23
de junho de 1981. 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
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empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta do imposto de renda o 139 salârio. (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). Votação adiada por falta
de "quorum".
- Projeto de Resolução n• 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em CrS 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavoS)
o montante de sua dívida consolidada:. Discussão sobrestada, por falta de
"quorum" para votação do Requerimento n• 289/81.
-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal, de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida conSolidada. Discussão
sobrestada, por falta de ·~quorum" para votação do Requerimento n9
290/81.
-Projeto de Resolução n• 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada,
por falta de "quorum" para votação do Requerimento n• 291/81.
1.4 - DISCURSOS APÕS A ORDEM DO DIA
SENADOR HELV!DIO NUNES- Reformulação dos critérios para
distribuição do Fundo de Participação dos Municípios.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Defesa do monopólio estatal
do petróleo.
SENADOR GIL VAN ROCHA -Missão social e evangelizadora da
Igreja Católica. Reforma eleitoral.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo do Secretãrio de Planejamento do Estado de Sergipe, sob o título O Desafio do Desenvolvimento, no· qual focaliza a obra administrativa do Sr. Augusto Franco à frente
do Executivo sergipano.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 28-8-81
- Do Sr. Vicente Vuolo, proferido na sessão de 28-8-81
3 - RETIFICAÇÃO
- Ata da 133• Sessão, realizada em 24-8-81
4-SECRETARIA-GERAL DA MESA
- Resenha das matérias apreciadas de 19 a 31-8-81
5 -"ATOS DO PRESIDENTE
6 - ATAS DE COMISSÕES
7 - MESA DIRETORA
"
8 - LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARTIDÁRIOS
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 140~ SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 1981
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
J;>RESmeNciA Dos sRs. PAssos PóRTo E GASTÃo MüLLER
ÀS J4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Eunice ·Michiles- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídici
Nunes- Almir Pinto- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto Lucena
-Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso-:- João
Calmon- Amarat Peixoto- Nelson Carneiro- Henrique Santillo- Gas-

tão Müller- Vicente Vuolo --Mendes Canale --José Richa- Arno Daffilini - Pedro Siffion.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Sr. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob_ a• proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~--Secretãrio procederá à leitura do Expediente.

•

•'

...

•

•
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE

l~>

3995

§ 39 A pena aumenta se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

O FI CIOS
Do 19-Secretârio da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do
Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 79, DE 1981

•

•

•

(N• 3.247/80, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetos específicos dos créditos e financiamentos de organismos governamentais e daqueles provenientes de incentivos fiscais.
O CongreSSO Na-dorial decreta:
Art. 19 Todo crédito ou financiamento concedido por órgãos da administração pública, direta ou indireta, ou recurso proveniente de incentivo fiscal terâ que ser aplicado exclusivamente no projeto para o qual foi liberado.
Art. 2~> Os infratores ficam sujeitos às seguintes penalidades:
I - não- se beneficiarão de nenhum outro empréstimo de organismo oficial de crédito e nem poderão utilizar recursos de incentivos fiscaiS, por um
período de 10 (dez) anos;
II- terão que saldar todos os débitos, vencidos e vincendos, relativos ao
crédito ou financiamento cuja aplicação foi desviada, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da constatação da irregularidade.
Parágrafo único. As penalidades constantes deste artigo somente serão
aplicadas mediante processo regular, assegurada ao acusado ampla defesa.
Art. 39 Além das sanções previstas no artigo anterior, os responsáveis
pela infração dos dispositivos desta lei ficam sujeitos às penas previstas no
art. 171 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal
Brasileiro.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da sua publicação.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
(Com as alterações de legislação posterior.)
CÚDIGO PENAL
PARTE GERAL
TITULO II
Dos crimes contra o patrimônio

•

CAPITULO VI
Do estelionato e outras fraudes

-.

•

Art. 171. Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - re.dusão de um a cinco anos e multa, de cinqUenta centavos a
dez cruzeiros.
§ 19 Se o criminoso ê primário, e ê de pequeno valor o prejuízo, o juiz
pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 29
§ 29 Nas mesmas penas incorre quem:
I -vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa
alheia como própria;
II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria
inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a
terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias.
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por
outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;
IV -defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve
entregar a alguém:
V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o
próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqUências da lesão ou doença,
com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;
VI - emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

DECRETO N•58j80, DE 10 DE MAIO DE 1966
Aprol'a o regulamento da lei que institucionaliza o crédito rural.

CAPITULO III
Da Estrutura do Crédito Rural
~rt. 13. As operações de crédito rural subordinam-se às seguintes exigências essenciais:
I - idoneidade do proponente;
II- apresentação de orçamento de aplicação nas atividades específicas;
III - fiscalização pelo financiador.
§ 1q A idoneidade do proponente deverã constar do registro cadastral
obrigatoriamente existente no ói'gão financiador.
§ 29 Quando se tratar de crédito destinado exclusivamente à comercialização, as exigências constantes dos incisos II e III deste artigo serão substituídas pela comprovação de que o produto negociado ê de produção própria ou,
quando se tratar de cooperativa, de seus associados.
§ 39 A fiscalização das atividades financiadas e da aplicação do crédito
será obrigatória pelo menos uma vez no curso da operação .

{Às Comissões-de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi-

nanças.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 80, DE 1981
( N• 2.253/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre o prazo para o registro de nascimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O caput do art. 50 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
passa a vigorar com a segUinte redação:
..Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional
deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, ampliando~se atê 6 (seis) meses
para os lugares distantes mais de 30 (trinta) quilômetros da sede do
Cartório."
Art. 29 Ficam isentas da multa de que trata o caput do art. 46 da Lei nq
6.015, de 31 de dezembro de 1973, as declarações de nascimento registradas
no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação desta lei.
Art. 39 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação .
Art. 49 Revogam-se as diSposições em contrário.
+

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os regfstros públicos, e dá outras prol'idências

CAPITULO III
Das Penalidades
Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decUrso do prazo
legal somente serão registrados mediante despacho do Juiz competente do lugar da residência do interessado e recolhimento de multa correspondente a
1/10 do salârio mínimo da região.
Art. 50. Os oficiaiS do registro serão ainda obrigados a satisfazer às exigências da legislação federal sobre alistamento e sorteio militar, sob as
sanções nela estabelecida.
(ARTIGO PERTINENTE)
CAPITULO IV
Do Nascimento
Art. 51. To do nasciménto que ocorrer no território nacional deverã ser
dado a registro no cartório do lugar em que tiver ocorrido o parto, dentro de
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quinze (IS) dias, ampliando-se até três {3) meses para os lugares distantes
mais de trinta (30) quilômetros da sede do cartório.

................. ..
~

~. ~

. ................................... .
~-·

....... ·(~; C~~~-;;5e~· a; ·é~~~;i;~i~a~·; ·j~;~Ida. ~-a; "Fi~~~~~~-·/ .....
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 1981
(N• 85/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção n• 131, de 22 de junho de 1970, da
Organização Internacional do Trabalho, sobre fixação de salários
mínimos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica aprovado o texto da Convenção n9 131 da Organização Internacional do Trabalho sobre a Fixação de Salários Mínimos, com Referência Especial aos Países em Desenvolvimento, adotada em Genebra, a 22 de junho de 1970, durante a qüinquagésima-quarta sessão da Conferência Geral
daquela Organização.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 303, DE 1980
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em confoimidade com o disposto no arL 44, inciso I, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de ExpOsição de MOtivoS âo Senhor MifüStro-de Estado das Relações Exteriores, o texto-da Convenção nv 131 da Organização Internacional do Trabalho, sobre Fixação de Salários Mínimos, com Referência Especial aos Países em Desenvolvimen-to, adotada em Genebra, a 22 de junho de 1970, durante a qUinquagésima-quarta sessão da Conferência Geral
da Organização InternaciO-nal d.o Trabalho.
Brasília, 10 de juntw de 19110. - João Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DIE/DAI/186/650.4(014), DE 24 de
JUNHO DE 1980, DO S~NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇúllS EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senh<~r
João Baptista de Oliveira Fiilteiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de SQctor ~1!'11~ ápreciação de Vossa Excelência o texto
d.a Conve?ção n9 _I 31 '.r~-,;~ i. ~'!'Jx~g de Salários Mínimos com _ReferênCia Espectai aos Países-~ f!s,cavoiv1mento", adotada em 22 de JUnho de
1970, pela 54• Sessão <l'l~nferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional d'!. Trabalho.
2. Segundo o Ministério do Trabalho, o texto da Convenção nV13l não
contraria dispositivo legal interno. Ao contrário, o instituto do salário míni~
mo é previsto no art. 165, n9 I, da Constituição brasileira, que abrange todos
os aspectos da referida Convenção, pl-evendo, inclusive, sanções administrativas específicas para as infrações cometidas cóntra suas disposições, o que satisfaz plenamente as condições básicas e essenciais do texto da Convenção.
3. Nessas condições, tendo em vista o disposto no art. 19, § sv, inciso b,
da ConstituiÇão da Organização Internacional do Trabalho, segundo o qual
os Estados-Membros comprometem-se a submeter as Convenções adotadas
às autoridades competentes, sugiro a Vossa Excelência se digne submeter a
Conveção nv 131 ao Congresso NaCional.
4. Para esse fim, passo às mãos de Vossa Excelência projeto de Mensa~
gem Presidencial, acompanhado de cópias do texto em vernáculo da referida
Convenção, além dos Pareceres n•s 1-069/80 (13 de junho de 1980), 20/74 (20
de setembro de 1974) e Resolução n• 119/69, da Comissão Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva
Guerreiro.
CONVENÇAO 131
CONVENÇAO SOBRE FIXAÇAO DESALARIOS MINIMOS, COM
REFERENCIA ESPECIAL AOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO.
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Convocada a Genebra pelo Coilselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho e ali reunida, em sua qUinquagésima quarta sessão, a 3 de junho de 1970;
Constatando os termos da Convenção sobre Métodos de Fixação de Salários Mínimos, 1928, e da Convenção sobre Igualdade de Remuneração,
1951, que tem sido amplamente ratificadas, assim como da Convenção sobre
métodos de fixação de salários mínimos, 1951;

Setembro de 1981

Considerando que essas convenções trouxeram valiosa contribuição
para a proteção de grupos de assalariados desprotegidos;
Considerando a conveniência atual de adotar um novo instrumento,
complementar a essas_co~venções, que assegure uma proteção aos assalaria~
dos contra os salários excessivamente baixos e que, embora de aplicação ge~
ral, leve em conta especialmente as necessidades dos países em desenvolvi~
menta;
Após ter decidido adotar diversas propostas sobre métodos de fixação de
salários mínimos e problemas conexos, com referência especial aos países em
desenvolvimento, questão que constitui o quinto item da ordem do dia da ses-são·
'Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de convenção internacional, ado ta, neste vigésimo segundo dia de junho de mil novecentos e setenta, a seguinte Convenção que será denominada Convenção
sobre fixação de salários mínimos, 1970.
Artigo IV
Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratificar a presente convenção comprometer-se-A a estabelecer um sistema de salários mínimos que proteja todos os grupos de assalariados cujas condições
de trabalho forem tais que seria aconselhável assegurar·lhes a proteção.
2. A autoridade competente em cada país deverá, de acordo com as organizações representativas dos empregadores e dos trabalhadores interessados, se existirem, ou após consultá·las amplamente, determinar o grupo de
assalariados, que devem ser abrangidos.
3. Todo Membro que ratificar a presente Convenção comunicará, no
primeiro relatório sobre a aplicação da presente convenção que apresentar
em virtude do art. 22 da Constituição da o-rganização Internacional do Trabalho, os grupos de assalariados ·que não estiverem protegidos em virtude do
presente artigo, dando os motivos da exclusão e indicará nos relatórios subseqüentes o estado de sua legislação e de sua prática no que se refere aos grupos
não protegidos, especificando em que medida está tornando a convenção efetiva ou se propõe a torná-la efetiva, no que se refere aos mencionados grupos.
Artigo 29
1. Os salários mínimos terão. força de lei e não poderão ser diminuídos;
sua não-aplicação acarretará a aplicação de sanções, penais ou outras, apropriadas contra a pessoa ou as pessoas responsáveis.
2. Sendo prejuízo das disposições do § tv acima, a liberdade de negociação coletiva deverá ser- amplamente respeitada.

•

l.

Artigo 3•
Os elementos tomados em consideração para detenninar o nível dos salários mínimos deverão, na medida do que for possível e apropriadu, respeitadas a prática e as condições nacionais, abranger;
a) as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias, tendo em vista o
nível geral dos salários no país, o custo de vida, as prestações de previdência
social e os níveis de vida comparados de outros grupos sociais;
b) os fatores de ordem económica, inclusive as exigências de desenvolvimento económico, a produtividade e o interesse que existir em atingir e manter um alto nível de emprego.
Artigo 4•
I. Todo Membro que ratificar a presente convenção deverá instituir
ejou manter métodos adaptados às condições e às necessidades do país, que
permitam fixar e reajustar periodicamente os salários mínimos pagáveis aos
grupos dos assalariados protegidos em virtude do art. 19 acima.
2. Serão adotadas disposições para consultar amplamente as organizações representativas dos empregadores e de trabalhadores interessados, ou
na falta dessas organizações, os representantes dos empregadores e dos trabalhadores interessados a respeito do estabelecimento e da aplicação dos métodos acima referidos ou das modificações que lhes forem introduzidas.
3. Nos casos indicados tendo em vista a natureza dos métodos existentes de fixação de salários, serão adotadas igualmente disposições para permi~
tir que participem diretamente em sua aplicação;
a) os representantes de organizações de empregadores e de trabalhadores ou, na falta dessas organizações, os representantes dos empregadores e
dos trabalhadores interessados, devendo esta participação efetuar-se em pé de
igualdade;
b) as pessoas cuja'competência para representar os interesses gerais do
país for reconhecida e que forem nomeadas após ampla consulta às organizações representativas dos empregadores e dos trabalhadores interessados, se
essas organizações existirem e se semelhante consulta estiver em conformida~
de com a legislação e a prática nacionais.

•

•

•

•

•
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3. Recurso extraOrdinário do contribuinte a que o
Plenário do STF dá provimento, em votação unifornle,
para conceder a segurança--postulada, e declarar a inconstitucionaU~ade, que ele argüiu, da mencionada nol'Dla
local."
A vi.sta do exposto, observadas as exigências con.stitucionais e
regimentais pertinentes à espécie, formulamos o seguinte

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N. 0 97, DE 1981
Suspende a execução do item I, do n. 0 48, da Tabela
"A", do art. 37, da Lei de Minas Gerais n.o 4. 747; de 9 de
maio cre 1968.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa., por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federai. nos autos do Recurso Extraorctinário n. 0 73. S84-4, a
execução do item I, do n. 0 48, da Tabela "A", do art. 37, da Lei
n. 0 4. 747, de 9 de maio de 1968 do Estado de Mlnas Gerais.
Sala das Comissões, 19 de agos_to de 1981. - Nelson Carneiro,
Presidente em exercício - Martins Filho, Relator - Franco Mon:-toro - Hugo Ramos .- Moacyr Dalla - Raimundo Parente Almir Pinto - Benedito Canelas - José Fragelli.
PARECER N• 657, DE 1981
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o Sl, de 1979, que "con-eede prazo para. purgação
da mora nos aforamentos de terrenos pertencentes à
União".

Relator do Vencido: Senador Pedro Simon
Nas razões que levaram o nobre Senador Nelson carneiro, e
sintetizadas em sua oração de 26 de junho de 1980, fácil será
encontrar-se a justificativa para aprovação do PrOjeto de !--"! do
senado n.O &1, de 1979, e que merecera p-arecer favorável, unarume,
da douta oom.:ssão de Oonstituição e Ju~ti_ça., se não bastassem os
elementos de logo frazidos ao- exame desta Casa quando da apresentação da propos!C}ãO.
A União Federal, embora autoriza;da pelo art. 1~0 do Decretolei n.o !1.'700, de 1946, jamais se negou a revigorar o aforamento,
quando vencidos os respectivos contratos. Acumulam-se assim nas
Delegacias do Serviço do Património da Un)lio mllhares de processos obstruindo o bom andamento da máiquina administrativa, e
enSejando a que intermediáriO$ pleiteiem dos interessados Importâncias consideráveis para legalização de seus débitos, que representam quantias lnsignifJcan_tes para os cofres públicos.
o PrOjeto pennite que os enflteutas que hajam incorrido em
oomisso, pelo não-pagamento do foro durante três anos. co~e
cutivos, possam purgar a mora, com o pagamento do pnnc1pal,
juros e correção monetária, se o requererem dentro de noventa
dias.
Nada e~licaria, assim, a- rejeição do Projeto, que somente
trará prove.:to aos cofres da União e po~á termo aos entraves que
dlticulta.m o pagamento do foro, depois de decorridos os três anos
de toleráncia..
Por esses motivos, e pelos valiosos el,ementos tr:azidos ao debate
quand{) do exame da prDposta nesta Goinissão, a maioria votou
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.0 81, de 1!179.
Sala das COmissões, 25 de- .Setenibr.Q- de 1980. - Ctmha Lima,
Presidente - Pedro Simon, Relator - José Richa - Affonso Cama.rgo ~ Alberto Silva - Mendes Canale - Raimundo PM'ente João Lúcio - Lo·manto Júnior - Jorge Kalume, vencido.
VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR JORGE
KALUME:

Volta à COmissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado
n.o 81, de 1979, ~ace a Requerimento do autor, o t;us+re Senador
Nelson carneiro, solicitando o reexarne da matéria neste órgão.
As razões levadas a Plenário pelo eminente Senador Nelson
carneiro não alteram nos.so panto de vista.
Entendemos que jã exist!ndo a oportunidade para revigorar o
aforamento na. Seção IV - Da Caducidade e Revigoração do
Decreto-lei n. 0 9. 760, de 5 de setembro de 1946, não há por que
aprovar-se nova Lei com o mesmo fim.
O que de fato é preciso fazer é tomar o ~rviço do Património da União mais rápido na execução das tarefas que lhe são
próprias.
Ora, se o foreiro, durante três anos, deixa de cumprir suas
obrigações lega..:s, demonstrando até certo desinteresse, não vemos
por que elaborar nova Lei deferindo-lhe revigorosamente au,tomático.

sêtembro de 1981

Vale destacar os artigos 1118 e segÍ.úntes do Decreto-lei n.o 9.760,
de 1946, verbis:
seção FV

.

Da caducidade e revigora.ção
Art. 118. Caduco o aforamento na. forma. dQ § 2.0 do
art. 101, o órgão local do SPU notificará o foreiro por
edital, ou, quando possível, por carta registrada, marcando-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar qualquer r-eclamação ou .solicitar a. revigoração do aforamento.
Parágrafo único . Em caso de apresentação de reclamação, o pr:wo para o pedido de revigoração será contado
-da data da notificação ao foreiro da decisão final proferida.
Art. 119. Reconhecido o direito do requerente ,e pagos
ós foros em atraso, proceder-se-á à revigoração do aforameu to, de acordo com as normas esta!belecidas para sua
constituiçãO nos arts. 107, 108 e 109.
~

Art. 120. A revlgoração do aforamento poderá ser
negada se a União necessitar do terreno para servlça pú~co, o~. quanto às terras de que- trata o ·art. t!.S, quando
nao estiverem as m·esmas .sendo utilizadas apropriadamente obrigando-se, nesses casos, à !ndenlza.ção da.s· benfei,torias porventura existentes.
,
Art. 121. Decorrido o prazo de que trata o art. 118;
sem que haja sido solicitada a revigomção do aforamento,
o Chefe do órgão local do SPU providenciará no sen,tido de ser cancelado o aforamento no Registro de Imóveis
e procederá na forma do disposto no art. 1!1(}.
Reportando-nos às razões alinhadas no Parecer n.o 345, de
1980, mantemos nosso Parecer pela rejeição do PDS n.o 1!1, de 1$80.
Sala da.s Oomissões, 2,5 de setembro de 1!180. - Jorg<o KaluJJW.

•

•

~PARECERES N•s 658, 659 e 660, DE 1981

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 23, de 1980
57-B, de 1980, na Câmara. dos Deputados) que aprova.
o texto do Acordo de Cooperação Eeonõmica., Científica. e
Técnica. entre o Governo da República Federativa tio
,Brasil e o .. Governo da República Popular de Angola, concluído em Lnanda, a. 11 de junho de 1980.
PARECER N.O 658, DE 1981
Da ComJSsão de Reia<;ões Exteriores
Relator: Sena.dor Lourival Baptista
Atendendo "" preceituado na Constituição, em seu artigo 44,
Inciso I, o Çhefe do Poder EXecutivo envia ao Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do senhor Ministro de
Estado da.s Relações Exteriores, o texto do Acordo de COoperação
Eoon6mlca, Cientifica e Técnica entre o GOverno da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola,
concluído em Luanda, a 1l de junho de 1980.
O ato internacional em pauta, na sua parte introdutória, após
ressaltar o empenho dos signatários em fortalecer os laços de amizade existentes, afirma ser do comum Interesse o estabelecimento
de uma cooperação bilateral nos planos econômlcos, técnico e cientifico. Ainda na parte preambUlar do texto, acordam os dois governos em que o relacionamento deve se basear nos princípios da
igualdade de direitos, do respeito mútuo pela soberania e da nãoingerência nos assuntos internos.
No que tange ao mérito do pactuado, a leitura dos dois primeiros artigos e.stá a evidenciar que se trata sobretudo de um texto programático através do qual os Estados manifestam o intuito
de cçoperarem mutuamente na ''avaliação dos seus recursos naturais e humanos". O objetivo colimado é o de fortalecer e apoiar os
respectivos planos internos de de.senvolvim.ento, tendo em vista. a
melhoria das condições sociais e económicas dos povos. A título
exemplificativo, são arroladas, dentre outras, as seguintes modalidades de cooperação:
- intercámbio de informações, peritos, técnicos e cientistas;
aperfeiçoamento profissional mediante visitas, estágios,
concessão de bolsas e participaçã'o em seminários ou conferências; e
(n.0

- realização de projetes cientificas em conjunto, Inclusive
com o fornecimento de equipamento e materiais.
Por se tratar basicamente de "uma declaração fonnal de in ..
tenção de ambos os países, no sentido de colaborarem reciprocamente em seus esforços de desenvolvimento. como bem ressalta o
Chanceler na aludida Exposição de Motivos. é relegado para o plano dos ajustes complementares a especiflcação, programas, projetas, procedimentos e obrigações de cada uma das Partes Contratantes. Os artigos III, IV, VII, VIII e :o> bem demonstram que

•

•

•
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•

Ante o exposto e considerando que nada obsta o estabeleci-

especificidade dos setores por ele abordados, o acordo estipula

ção do texto do presente Projeto de Decreto Legislativo n. 23, de
1980.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1981. - Luiz Viana, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Martins Filho - Amaral
Peixoto - Saldanha Derzi - João Calmon - Luiz Fernando Freire -

Lomant& Júnior.

racter!sticas de cada projeto. Constitui. portanto, basicamente,
uma declaração formal de intenção de ambOS os países, no sentido
de colaborarem reciprocamente em seus esforços de desenvolvimento. Cria ainda uma O<>missão Mista brasileiro-angolana, destinada a suPervisiÓnar a execução de suas disposições.

Analisando em profundidade o presente ato internacional, ve-

maior parte delas diz respeito à ms.térla. pertinente ao exame des-

Com a Mensagem n.o 315, de 1980. o Senhor Presidente da Re-

do Acordo de Cooperação Econôm!ca, C!entüica e Técnica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a República Popular de Angola, concluído em Luanda, a 11 de junho de 1980.
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual S. Ex.• esclarece:
"O documento visa a éStimular a cooperação mútua
nos citados domínios, adequando-a aos respectivos planos
e polítieas ·de desenvolvimento nacionais. Enumera, para
esse· fim, as modalidades em que a cooperação deverã ser

implantada, desde o Intercâmbio de informações pertinen-

tes até a realização de projetas conjuntos de pesquisa em

áreas cientificas de interesse comum. Em função da amplitude e especlfll'!dade dos setores por ele abordados, o
Acordo estipula que os programas e projetes de cooperação
econômica técnica e cientifica serão objeto de acordos,
protocolos, ~justes ou convênl~s complementar.es ou contratos sepa'.ra:dos, que de!inirãb as características de cada

projeto."

O objetivo do presente ato internacional é criar um instrumento jurídico que discipline as relações mercantis entre a.s duas

nações. "Constitui, portanto, basicamente, uma declaração formal
de intenções de ambos os pa.ises no sentido de colaborarem reciprocamente em seus esforços--de desenvolvimenton.

A República Popular de Angola, como é do conhecimento geral, se constitui como uma das principais nações de língua portuguesa no continente africano. Encontra-se no estágio de país em
desenvolvimento. configurando-se portadora de problemas semelhantes aos brasileiros no que diz respeito à economia e fase de

!nd u~tria11zação.
Sendo este um primeiro passo no sentido de um mais vigorOso
intercâmbio entre os dois Estados amigos, entendemos que o pre-

sente Acordo ensejará novas Ajustes. Protocolos e convênios complementares, especificando os objetivos ora delineados.
Ante o e~posto e tendo em vista a competência regimental
desta comissão, opinamos pela aprovação _do texto, na forma do

Projeto de Decreto Legislativo n. 0 23, de 1980.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1981. -

José RichO:, Presidente - José Fragelli, Relator - Affonso Camargo, sem voto Alberto Sil'l"a - Bernardino Viana - Marcos Freire - Vicente
Vuolo - Lomanto .Junior.
PARECER N.0 660, de 1981
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senad'or Gastão Müller

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.o 23, de 1980. oriundo da Câmara dos Deputados e

que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômlca, Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Bra-

sil e o Governo da República Popular de Angola, concluido em
Luanda. a !L de junho de 1980".
A matéria se origina de Mensagem do Executivo que, nos termos do disposto no artigo 44, item I. da Constituição Federal,
submete o presente ato internacional à apreciação do Congresso

Nacional.

que os programas e projetes de cooperação econômlca, técnica e

científica serão objetos de acordos, protocolos, ajustes ou convênios complementares ou contratos separados, que definirão as ea-

Da Comissão de Economia

ção Federal, submete a deliberação do Congresso Nacional o TeXto

•

Enumera, para esse fim, as modalidades em que a cooperação
deverá ser implementada, desde o intercâmbio de informações
pertinentes até a real!zaçáo de projetes conjuntos de pesquisa em
áreas científicas de interesse comum. Em !unção da amplitude e

rificamos que em seu artigo TI encontra-se a subdivisão das moda-

pública, atendendo ao disposto no art. 44, Inciso I, da Constitui-

•

vos planos e políticas de desenvolvimento nacionais.

PARECER N. 0 659, de 1981

Relator: Senador José Fragelli

•

3999

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores salienta que o documento vlsa a estimular a
cooperação mútua nos dominlos da cooperação Económica, Clenti!lca e Técnica entre os dois Pa!ses, adequando-as aos re..pectl-

0

•

I"'

pouco há de ser examinado no bojo do presente Acordo. O fundamental, no tocante ao relacionamento entre a.s nações, s·erá disciplinado posteriormente nos instrumentos que vierem a ser negociados. Ressalte-se ainda que, na conformidade do artigo xn, as
alterações ao texto, aca.so julgadas oportunas, serão ajustadas pelas
autoridades competentes.
Cumpre destacar a previsão que é feita de estabelecer uma
COmissão~ Mista, integrada por membros dos dois paises, com a finalidade de supervisionar a execução do Acordo.
mento de um vinculo de cooperação econômica, científica e técnica com a República Popular de Angola, opinamos pela aprova-

•
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lidades de cooperação que poderão ser e!etuadas; sendo que a

ta COmissão.
Trata-se de importante documento a servir de base ao estreitamento das relações entre o Brasil e Angola, em áreas significativas.
Dentro da competência Regimental desta COmissão, nada há
q11e possa ser oposto ao texto em exame.
Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo, n. 0 23, de 1980.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1981. - Aderbal Jnrema,
Presidente - Gastão Müller, Relator - João Calmon - João Lúcio - Gabriel Hermes - Adalberto Sena - Tarso Dutra.
PARECERES N•s 661 e 662, DE 1981
PARECER N• 661, DE 1981
Da Comissão de Finanças. Sobre a Mensagem n.o 380,
de 1980 (n.o 613, de 1980, na origem), que 1'estabelece aliquotas máximas para o imposto de que trata o item I,

do artigo 23, da ConstltuiA;ão Federal".
Relator: Senador José Lins
Atendendo ao mandamento contido no § 2.o do artigo 23 da
Constitulção Federal, encaminhou o Senhor Presidente da Repúb!ica à deliberação do Senado Federal o texto da Proposta de
Resolução que estabelece as alíquotas máximas para o imposto
de transmissão, a qualquer título, de bens !móveis por natureza
ou acessão física.

Trata-se de tributo de competência estadual contemplado no
Item I, do referido art. 23 da Carta Magna e disciplinado nos
arts. 35 a 42 do Código Tributário Nacional.
Cabe registrar, nesse passo, que ·as aliquotas máximas Vigentes foram fixadas pelo Ato Complementar n.O 27; de 8 de
dezembro de 1966, que em seu art. 8.0 , dispõe:
"Art. 8.0 - Até que sejam fixados pelo Senado Federal os limites a que se refere o artigo 39 da Lei n.0 5.172,
de 25 de outubro de 1966, ficam estabelecidas, para a

cobrança do Imposto a que se refere o artigo 35 da mesma
lei, as seguintes alíquotas máximas.
I - Transmissões compreendidas no sistema financeiro da habitação a que se ref-ere a Lei n.O 4.3-80. de 21
de agosto de 1964 e l-egislação complementar 0,5%;
11 - Demais transmissões a título oneroso 1,0%;
I I I - Quaisquer outras trallsmissões 2,0%;
Conferida à esta Casa do Parlamento a representação estadual
(art. 41 da Lei Fundamental) compete-lhe a determinação das
alíquotas máximas dos impostos atribuídos a essas unidades da
fed·eração, procedimento que se iniciou com a Emenda Constitucional n.O 18, de 1965 à Constituição de 1946 (art. 9.0 § 4.0).

O estabelecimento das referidas aliquotas mediante Ato Complementar constituía medida meramente transitória, a fim de
propiciar eficácia plena a dlspositlvo constitucional e à recente
norma expedida pela Lei n.0 5.172, de 25 de outuljro de 1966 (CTNJ

que passou a viger em 1.0 de janeiro de 1967.

i

TodaVia tal regra permanece inalterada ante a exclusiVidade
da iniciativa da proposta de resolução do' Senado a cargo do
P_residente da República, consoante a redação atribuida ao texto
do art. 24, § 2.0 da Constituição de 1967 pela Emenda constitucional n.O I, de 1969.
A alteração sugerida funda-se na modificação introduzida
pela Emenda Constitucional n.o 17, de 2 de

de~mbro

de 1980,
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Há oradores inscritos .
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães.
O SR. Jl'TAH\" MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A recente excursão do Ministro Delfim Netto ao exterior veio reforçarnos a convicçào de que a solução do problema económico-financeiro do País
-que se debate na inflação, enfrenta um bal<inço de pagamentos deficitários
e uma dívida externa crescente, sem falar na enormíssima dívida social para
com dois terços da população, subempregada ou desempregada- só seresolverá por urna exploração raciõnal e crescente dos nossos recursos primários.
Em primeiro lugar, a crise energética dificilmente terá solução com adescoberta de novas jazidas de petróleo ou com o uso da energia nuclear, quase
impossível até o meio da década, mas dependerá da utilização dos recursos
naturais renováveis e das reservas da biomassa; em segundo lugar, porque o
equilíbrio do balanço de pagamentos só se obterá pela exportação de alimentos ou de minérios.
A União SoviétiCa ..:.:...·quase-trezentos ínilliões de consumidores- só nos
encomendou, em quantidade apreciável, soja e milho, inostrando-se capaz de
absorver todos os nossos excedentes desses cereais.
Igualmente, os países árabes, a Cfiüla-e a Europa só nos podem comprar,
em importâncias apreciáveis, alimentos.
Se. para o Oriente Médio, teriios condições de exportar aUtOmóveis: vagões e eletrodomésticos, a Rússia não precisa disso, a China não pretende
comprá-los e o Japão e a Europa concorrem em sua ·produção.
Assim, para continuarmos- alimentandO o nosso processo de desenvolvimento econômico, temos que apelar para:
a) a substituição- dO petróleo coirio f0i1te de energia, utilizando o álcoolmotor, os biodigestores~ a energia hidráulica e a energia eólica, crescentemente;
b) o incremento à produtividade rural, para que nos tornemos, imediatamente, o segundo exportador mundial de alimentos;
c) o desenvolvimento da mineração, importantíssima parte do setor primário, para a cresCente exportação de minérios, com o máximo possível de
valor agregado pela industrialização.
Anteriormente, em mais de um pronunciamento nesta tribuna, ressaltamos que o nosso desenvolvimento será crescentemente custeado pelas exportações de gêneros alimentíCios, hoje representando pelo menos um terço da
nossa contribuição positiva no balanço de-- pagamen"tos.
Hoje pretendemos abordar outro setor primário, o da produção mineral,
como instrumento viável para arrancar-nos da crise económico-financeira
que atravessamos.

Os Recursos Minerais
Se a reforma tributária, inaUgurada no primeiro Governo revolucionário, representou, com a sistemática do ICM, uma perda para o cooperativismo brasileiro e, conseqüentemente, para o desenvolvimento rural do País,
teve ela, no elltanto, efeitos benéficos, no que tange à exploração minerária,
graças à organização de um sistema estadual baseado na aplicação dos recursos originários do lmposto sobre Minérios (art. 21, item IX, da Constituição),
proporcionalmente à produção.
Além disso, a Constituição, no § 29 do art. 26, permite às indústrias consumidoras de minerais do País abater esse imposto do ICM e do IPI.
Com recursos decorrentes_da sua participação nessa rubrica tributária,
os Estados produtores de minérios passaram a incentivar a pesquisa e lavra,
do que resultou um formidável incremento à nossa produção e conseqüente
exportação de minérios.
Embora louvemos a intenção, discordamos da idéia de modificar o texto
constitucional, retirando recursos dos Estados, para que, com eles, se crie um
fundo para o controle dos efeitos da poluição produzida pela exploração minerária.
Témos-Corifo certo que melhor seria encontrar tais recursos em outras
fontes, a fim de que os Estados produtores de minérioS rião sejam privados
dos recursos que lhes propiciaram a criação de uma sistemâtica, responSável
pelo incremento da produção nos últimos dez anos.
Paralelamente, o Governo Federal, por via do I P(ano Decenal de Aproveitamento dos Recursos Minerais Brasileiros, criado por portaria do Ministério das Minas e Energia, em 1965, para vigorar até 1974, promoveu:
a) o levantamento das potencialidades do subsolo brasileiro, quanto a
recursos minerais;
b) o estudo da dependência d_o subsolo alheio para suprimento de nossas
necessidades;
c) exame da importância mineral das matérias-primas minerais para a
economia global do País;
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d) desenvolvimento coordenado do setor mineral do País.

Novo grupo de trabalho era instituído pelo Ministério das Minas e Energia, para e...;;tudo dessas questões, em 19 de outubro de 1979, elaborando-se o
II PMD, para quantificação durante o desdobramento da sua execução.
O último balanço demonstrou que, embora o processo verificado no último decênio, o setor mineral não tem contribuído com o contingente que poderia propicíar, para o· desenvolvimento 'do País.
Os Dois Estamentos
Já o I PND considerava que, fundamentais os setores primários, de recursos minerais ou agrícol~s, os primeiros renováveis, a exploração do subsolo dever-se-ia processar com ~proveitamento racional, para prolongar, ao
máximo, ' 4 a contribuição dos benefícios sociais e econômicos decorrentes de
sua utilização", salientando, na oportunidade, uma exposição de motivos do
Ministro das Minas e Energia:

uo Governo considera a produÇão mineral como da maior importância e prioridade para o desenvolvimento nacional."
Parece, no entanto, que, apesar do desempenho no decênio anterior, a
exploração mineral não contou com os mesmos recursos que a agriCUltura e a
energia; embora se saiba que fertiliZantes e corretivos de origem mineral são
largamente empregados para a melhoria da produtívidade da lavoura, minimizando -.. o papel iniprescindível que os bens minerais energéticos e os metais
desempenham na geração, na distribuição e na utilizaÇão- da energia, agora
m;:tis do que nunca necessários na substituição do petróleo e na interligação e
extensão de redes elétricas~'.
Quando se examina o problema de produção econômica, riO Caso brasileiro, ressalta a importância desses dois estamentos primários- a agricultura
e a exploração mineira - com a utilização de recursos naturais renováveis,
no primeiro, não-renováveis no segundo caso~ sendo de salientar-se que a hidroenergía elétrica, sendo mineral, porque provém da água, também ê renovável.
De qualquer modo, há vinculação estreita entre os três setores da economia, assinalando-se, corno adverte o II PND:
••Tais como o lugar que ocupam os não-ferrosos na ampliação
da indústria de transformação e os não-metálicos na construção civil, são numerosos os vínculos entre os recursos minerais e outros
setores da economia, apontando todos para a importação dos minerais no desenvolvimento brasileiro."
Imperiosa a busca progressiva de novas fontes minerais, a ênfaSe ao
problema se justifica, diante dos grandes objetivos naciOnais-irilediatos: aceleração do aumento da renda e da oferta de emprego, redução das disparidades
regiollais, melhoria da distribuição de renda, equilíbrio do balanço de pagamentos e desenvolvimento energético como indispensável respaldo à industrialização.
Conhecimento do Subsolo
Na análise dos objetivos do II PND, que vimos analisando, ressalta a necessidade do maior conhecimento do subsolo, assinalando-se, no particular, o
progreesso na lavra e prospecção de novas minas, suscitados pela divulgação
das cartas ao milionésimo do Projeto RADAM e a continuidade dessas pes-quisas aerofotogramétricas, para a localização de rninéríos.
Desse maior conhecimento depende a intensificação do aproveitamento
dos recursos minerais identificados.
Verifica-se, porém, que os grandes progressos obtidos, nesse levantamento, da década de 70, representando um esforço profícuo, ainda não foram
satisfatórios no que tange- ã indicações básicas das nossas Potenciilidades,
por dois motivos:
a) carência de ptiSsOal pa"ra·a pesquisa detalhada e de recursos p-ara lavra
das jazidas já reveladas; e
b) entraves de natureza econômico-financeira, tecnológica· e de ingraestrutura, impedindo o aproveitamento de jazidas com reservas jã comprovadas.
Daí por que o H PND considera indispensável:
I) ampliar o conhecimento do subsolo em regiões de possível potencial
minerário, no que tange aos- mais carentes, ou naquelas com boas perspectivas de colocaç-d.o do produto no mercado internacional; e
2) aumentar o conhecimento geológico atual na ârea de minerais necessário~ a suprir a agricultura e a indústria ou que impliquem em aumentar o
volume de bens minerais exportáveis.
Tarefas dos Subsetores
Estudando o desempenho dos diversos subsetores, para o desenvolvimento do nosso plano energético, indic'a o II PND ao de produção o supri-
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mento da demanda interna de insumos minerais; a geração de excedentes exportáveis, com o máximo de valor agregado, compatível com a disponibilidade de recursos económicos e a rentabilidade dos investimentos adicionais exigidos por essa agregação; a estrutura das operações de lavra e beneficiamento, para que os valores econômicos e sociais do bem mineral obtenham o máximo de proveito.
Para atendimento a essa finalidade produtiva, o II PND indica ao subsetor de Tecnologia Mineral:
a) maior valorização dos recursos minerais, acrescendo-se o seu grau de
processamento no País;
b) substituição de importações, pela adequação de nossos bens minerais,
alternativamente, à indústria instalada;
c) uso de processos de aproveitamento dos pequenos depósitos de minérios de baixo teor e dos subprodutos e rejeitas;
d) estabeleCimento de medidas para conservação de energia e proteção
do meio ambiente;
e) apoio à empresa privada nacional, especialmente à pequena e média,
facilitando o seu acesso à tecnologia mai·s adequada à sua exploração minerária;
/) estímulo à implantação de processos de reciclagem de finos, sobras e
sucatas de minérios.
No que tange ao ·subsetor de comercialização, deve buscar o estabelecimento de preços justos, além da adequada remuneração do investimento; instituir um sistema de informação, a nível internacional, sobre suprimento e demanda de bens minerais; acompanhar o desenvolvimento de acordos internacionais e oferecer subsídios para formação estratégica de estoques.
Recursos Humanos e Financeiros
Considera o II PND necessário, na área de recursos humanos, formar
pessoal técnico de níveis médio e superior, especializado nas áreas de Geologia, Engenharia de Minas e Tecnologia Mineral, para atender à demanda
atual, crescente; implantar programas de aperfeiçoamento do pessoal e estimular os cursos profissionalizantes de mineração, enfatizando a assistência
técnica através de acordos internaCionais~ para prOporcionar ~pecialização
técnica desse pessoal no estrangeiro.
Vemos que, tal qual no setor primário da agropecuâria, também há exigência, no setor da mineração, de formação técnica de pessoal, tanto de nível
médio como de nível superior.
E assim fica reforçada a nossa convicç.~o de que, .no fundo de qualquer
dos nossos problemas, avulta o da educação, como instrumento insubstituível
para o equacionamento de todos os demais.
Na área de recursos financieros, o II PND se refere à identificação daqueles necessários às atividades e projetes, propondo incentivos fiscais e crew
ditícios ao setor privado nacional, compatíveis com aqueles exigidos pelos investimentos necessários, e finaliza recomendando "o estabelecimento de regras estáveis concernentes à aplicação de capital alienígena no setor mineral
brasileiro".
Controle Ambiental
Cãlculos encomendados pelo Ministério das Minas e Energia chegaram
à conclusão de que o custo de recuperação do solo vizinho à mina, para efeito
de restauração ambiental, é da ordem de vinte a cinqüenta cruzeiros por metro quadrado.
Assim, teríamos um dispêndio médio de quatrocentos mil cruzeiros por
he~tare, realmente superior ao valor da terra, mesmo nas 'regiões mais desenw
volvidas do País.
Então, impõe-se a tomada de medidas preventivas, de controle ambiental, indicadas as seguintes:
a) garantia de que a mineração preserve, de forma adequada, o meio
ambiental, contribuindo para uma melhor qualidade de vida; e
b) adoção de medidas de combate à poluição, consoantes com a capaci·
dade de absorção, pelo meio ambiente, dos ataques dos agentes poluidores,
com atenção às condições técnicas e sócio-econômicas do empreendimento e
da região onde se localiza.
No que tange à legislação, recomenda o II PND:
"a) manter a homogeneidade e os princípios bâsicos do atual Código de
Mineração, adequando-o à conjuntura nacional; e
h) adaptar a legislação do Imposto Único sobre Minerais, de forma a
atender primordialmente às necessidades do setor mineral."
Mas é justamente aqui que. se recomenda cuidado: que a modificação da
.sistemâtica do IUM não implique na destruição do Sistema Estadual de Mi~
neração, montado e ,funcionando com êxito, com base na atual discriminacão
daquele tributo.
Era a· que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, como Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR- HENRIQUE SANTILLO (Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Veio a lume, sãbado passado, um documento importante elaborado pelo
Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sob o
título ~·Reflexão Cristã sobre a conjuntura política".
Este documento - a meu ver- Srs. Senadores, vem num momento extremamente difícil da vida nacional. Realmente, não pode ser correto, não
pode ser uma atitude de bom senso, tentar fazer vista grossa diante da realidade crítica vivida pelo povo brasileiro nos momentos atuais. E uma realidade dura, penosa, aflitiva, angustiante nos campos, nas cidades e se poderia dizer praticamente na totalidade dos segmentos sociais que compõem a sociedade brasileira. Mas, sobretudo, a aflição maior, a angústia mais dorida vivida pelos segmentos sociais majoritários, assalariados, desempregados e marginalizados também dos campos e das cidades.
O documento concita ao diálogo, à compreensão da problemática brasileira pelo entendimento, pela reformulação de consciências.
Gostaria de fazer algumas leituras breves, para que ficasse registrada
essa posição que, a meu ver, ê a posição, no momento, do bom senso.
Diz o documento nas suas palavras iniciais:
uReflexão cristão sobre a conjuntura política"
1. No atual momento a sociedade brasileira em transformação apresenta desafios peculiares na ordem política, bem como
na área econômica e na área social. As desigualdades sociais e regionais constituem uma realidade particularmente triste em uma nação
com aspirações e recursos que poderiam permitir uma sociedade
mais justa. Tal situação não pode durar indefinidamente, pois constitui um escândalo para as consciências e uma ameaça constante à
paz interna. Ela é casual mas fruto de uma opção deliberada em favor de um determinado modelo de desenvolvimento. Hoje a garantia de. maior flexibilidade política, dã margem a esperanças de uma
mudança também das opções económicas e do alto preço social de
nosso desenvolvimento. E sob este ângulo que o Conselho Permanente da CNBB considera ser de seu dever pastoral dizer uma palavra e convidar a todos para uma reflexão cristão sobre a conjuntura
política.
Analisa o documento a crise vivida pelo País na área política, económica, social e conclui, como já disse, pelo chamamento do diálogo, da compreensão, do entendimento, nas seguintes palavras:
"29. A superação dos riscos que ameaçam a presente conjuntura depende de decisões imediatas e viáveis que devem ser tomadas
com urgênCia. No campo político, a garantia definitiva de ·que será
aceita a vontade popular nas eleições; no campo êtico, o pacto de
não revanchismo que não exclui a reparação de direitos imprescritíveis; no campo social, a solução do problema do desemprego, a contenção do êxodo rural, a superação do iminente colapso do sistema
da Previdência Social, ameaçando a destinação a seu próprio bemestar da única poupança de que dispõem as classes trabalhadoras,
problemas todos que podem constituir fatores de grave instabilidade, capaz de comprometer o processo de redemocratização que o
Brasil espera e merece."
Diz o documento:
"'28. As radicalizações se exacerbam pela presença da perversidade que bloqueia o diálogo. O que é presumido perversidade, de
fato se reduz a urna visão ideológica da situação, pela qual cada instância em confronto é levada a identificar. mesmo inconscientemente, os seus próprios interesses com os interesses da Nação."
Sr. Presidente, abro estas minhas palavras com esta breve leitura de trechos deste importante documento, para fazer referência a fatos concretos.
Vivemos nestes últimos dias alguns episódios considerados importantes,
gerando bastantes instanbilidades políticas. Um deles foi o que ocorreu em
Salvador, capital do Estado da Bahia, em que muitas pessoas, multidões,
avançaram sobre viaturas de transporte coletivo, sobre ônibus e promoveram
depredações. Ao mesmo tempo estamos presenciando, Sr. Pfesidente, uma
série de pontos conflitantes na ?rca rural, conflitos que estão se exacerbando
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a cada dia, recrudescendo-se, aprofundando-se. São muitos, dezenas de pontos de conflito na área rural brasileira.
E estes dois fatos, um o problema urbano, na sua face mais cruel, o dos
transportes coletivos; o outro, o problema rural na sua face mais importante,
é que o problema da posse, do uso da terra, têm marcado a vida nacional. O
primeiro, a ocorrência de Salvador, foi pelo Governador da Bahia, inclusive,
imputado a um incitamento de determinados grupos políticos organizados,
tendo citado nominalmente o PC, o MR-8, e grupos políticos ligados ao
PMDB, como responsáveis pelo estímulo à desordem, à anarquia. Não creio
ser esta uma visão correta dessa probleillática importante do País. Ninguém
pode desconhecer os gravíssimos problemas urbanos vividos nos grandes centros brasileiros, nas metrópoles brasileiras. Tudo isto, sem dúvida alguma, é
devido ao crescimento desordenado das grandes cidades e aos angustiantes
problemas sócio-económicos vividos pelas populações que as habitam. Sabemos, perfeitamente, que durante toda a história do País, nos centros urbanos
o ataque aos transportes coletivos tem sido, inclusive, uma forma tradicional
de reação popular quando a população esta insatisfeita. Não é de hoje que estão a existir multidões nos centros urbanos brasileiros a atacarem ônibus, a
atacarem bondes, anteriormente, a atacarem trens suburbanos, como forma
de manifestar a sua reação a um péssimo serviço prestado à coletividade, a
um péssimo serviço prestado à população urbana deste País. Todos nós sabemos que a par de tantas outras dificuldades, ingentes dificuldades, ing~;.;:t:s
sofrimentos enfrentados pelos trabalhadores urbanos, a par disso tudo, sem
sombra de dúvida, existem as grandes dificuldades de locomoção, de transporte do trabalhador de sua residência, de sua favela, de sua residência suburbana ou de onde for, para o centro de trabalho, para a fábrica, para a indústria, para a casa comercial onde trabalha.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•
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O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro lugar, quero declarar que estou
falando em meu nome pessoal, exclusivamente, sem nenhuma responsabilidade com o pensamento partidário a respeito do documento, porque também
acredito que o documento é da maior importância. Acredito, também, no
diálogo; acredito que o documento nos leva a pensar. Também acredito, Sr.
Senador Henrique Santillo, que muito que aí está encontra-se no programa
do nosso Partido. Quando se fala a respeito dos desníveis salariais, dos desníveis regionaiS, isto é uma tese do nosso Partido, uma tese do nosso programa.
Nós também a defendemos dentro dos aspectos sociais. O que nós podemos,
às vezes, discordar, e existe a discordância, não é com o documento em si,
porque o documento aponta o caminho certo, o caminho do diálogo e da reflexão. Mas nós temos visto, infelizmente, em alguns locais, opções partidárias por parte de quem não deve tê-las. Então, aí é que existe a discordância
com o segmento minoritário da área da Igreja, porque existem aqueles elementos da Igreja, infelizmente, que consideram que devem fazer a opção partidária quando o documento, seguindo a linha que foi aqui defendida pelo
Papa João Paulo II, fixa que a lgraja não é partidária. Nós temos, infelizrnen·
te, exemplos, inclusive no meu Estado. Concordo com V. Ex• em que nós es-·
tamos atravessando uma crise social, nós temos problemas gravíssimos na
área urbana, problemas sociais, mas não é uma inverdade a declaração do
Governador do meu Estado, Antônio Carlos Magalhães, quando disse que
houve incitamento. E uma verdade. V. Ex• sabe perfeitamente que é muito fácil incitar uma parcela da população nesses momentos de insatisfação social.
Daí o cuidado que todos nós devemos ter, não apenas nós do Governo, mas
V. Ex• também da Oposição- sei qtie V. Ex• pensa da mesma maneira e o
Senador Humberto Lucena teve a oportunidade de dizê-lo em determinado
instante- pois não interessa a ninguém o incitamento à violência. O que nós
procuramos é o diálogo e não o incitamento à violência. Esse incitamento
houve no meu Estado, realmente, o que foi um erro lamentável daqueles que
o fizeram. E V. Ex• sabe que no passado, quando dos quebra-quebras de bondes, havia o inCitiuTieritó à violência Por parte de um segmento da população.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, veja V. Ex• como as
coisas podem ser enfocadas de maneiras diferentes: uma coisa é se dar uma
prioridade que eu diria quase absoluta ao enfoque dos problemas sociais existentes. A outra, é dar a esses problemas sociais uma atenção que eu diria quase secundária.
Não posso dizer aqui, com absoluta isenção, se houve ou não houve incitamento à violência em Salvador. Mas posso dizer uma coisa: aqueles que es~
tão- produzindo declarações, que colhem espaços nas primeiras páginas dos
grandes jornais brasileiros, imputando ao incitamento prioridade maior os
distúrbios sociais, nas crises sociais;- hbs conflitos sociais, na verdade, segundo meu modo de ver, estão muito mais procurando desviar a atenção da opinão pública das verdadeiras causas do problema que propriamente com a
atenção voltada para o diâlogo tendente a solucionâ-lo.
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Veja bem! Ê óbvio que é possível, teoricamente, a qualquer grupo minoritário incitar populações para a depredação ou distúrbios da chamada ar~
denLMas é óbvio também que nada disso tem validade, nada disso é possível
se, subjacentes, não existisSem as seriíssimas condições cruciais vividas pela
nossa gente, condicionando esse tipo de atitude, condicionando esse tipo de
reação.
Eu gostaria, inclusive, Sr, Presidente, e estou citando inicialmente ...

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouvirei V. Ex• logo a seguir.
Estou citando, inicialmente, esse problema na área urbana, que é um
problema sério, vivido pelo povo brasileiro. Na verdade, no que diz respeito a
transportes coletivos, nunca se pensou com bom senso no sentido de resolvêlos. Esta é a verdade! As autoridades governamentais nunca pensaram adequadamente no sentido de resolvê-los. O que tem havido são sugestões, às vezes, extremamente estapafúrdias, escabrosas mesmo. Nada, realmente, se
procurou fazer, até agora, no País, para tentar resolver, de fato, um problema
tão sério como do transporte coletivo, que, nas grandes cidades toma, às vezes, 4, 5, 6 horas de um trabalhador, por dia, onerando-o, também, porque,
quase sempre, lhe ocupa quase o valor de um salãrio mínimo por mês, para se
deslocar de sua residência para o trabalho e vice-versa.
Estou me referindo a este problema sério da área urbana, porque temos
â.í o fato _ocorrido, há poucos dias, na cidade de Salvador, para reportar-me,
também, à situação do campo deste País. Quero lamentar que, do mesmo
modo que o Sr. governador da Bahia, tenha o Presidente desta Casa, o Presidente do Senado Federal, o Senador Jarbas Passarinho também, de um modo
que eu considero infeliz, ocupado as primeiras páginas- dos jornais para imputar a setores da Igreja Católica, e a alguns elementos da Igreja Católica, fazendo coro a um documento produzido pelo Governo ou por setores do Governo, o que eu já anaHsei desta mesma tribuna.
Eu gostaria, Sr. Presidente, neste caso, de deixar clara uma posição.
Também no campo, também na zona rural, também nas fazendas, também
lá, Sr. Presidente, se as invasões existem, se os conflitos se aprofundam, serecrudescem todos esses problemas em torno da posse e do uso da terra, e se a
Igreja alí está para prestar a sua solidariedade, quer do ponto de vista moral,
quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista material, aos posseiros expulsos, e quantas vezes expulsos pela violência, de seu pedaço de terra, sem sombra de dúvida que existe o problema
social.
O campo brasileiro, hoje, está todo numa situação de pré-rebelião cívica,
campo e cidade, em todo o País, em todo o território nacional. Se os pontos
de .~onflito existem identificados, em números, às v~es, até reduzidos a algumas dezenas, na verdade são os pontos mais exacerbados, são os pontos mais
críticos de toda a problemática, porque ela existe em todo o País. O problema
do bóia-fria, hoje, é um problema práticamente de todo o País; são desempregados ou subempregados, vivendo em condições subumanas.
Há o problema da migração rural, do êxodo rural intenso porque a causa
continua, porque não cedeu coisa alguma e estã levando a um esvaziamento
do campo pela contingência criada pelo próprio desenvolvimento, hipertrofiado as nossas megalópoles, criando novas favelas, promovendo novas invasões de terras na zona urbana, forçando o povo a novas invasões. Isso tudo,
Sr. Presidente, é uma condição que eu diria de pré-rebelião civil neste País.
Ora, não é a Igreja, não é a Oposição, não são os advogados de sindicatos rurais, nãO são os advogados de posseiros a promoverem invasões de terras por hordas humanas famintas, marginalizadas, carentes. Não. Na verdade, Sr. Presidente, se em alguns pontos, em que se abrem novas fronteiras
agrícolas, existem invasões, existem famnias que para lã se deslocam para
buscar o seu sustento, não é menos verdade que posseiros existentes em pe~
daços de terras deste país-continente, há dezenas de anos habitando-o, estão
sendo expulsos com violência, por latifundiários, por empresários rurais, por
grileiros que usam, quantas vezes, pistoleiros profissionais, sob as vistas complacentes, quase sempre, das autoridades deste País.
Sr. Presidente, na verdade, quando a Igreja, quando a Oposição, quando
os abnegados advogados de sindicatos rurais ou de posseiros dão assistência a
essas populações marginalizadas e expulsas do seu pequenc pedaço de terra,
estão cumprindo com o seu dever; a Igreja, porque efetivamente fez a opção
pelos pobres e oprimidos; a Oposição, porque tem um programa a: ser cumprido, que é de compromisso com as maiorias populacionais brasileiras marginalizadas; os advogados, porque brasileiros abnegados, idealistas, ao se vincularem aos sindicatos rurais, nada mais estão fazendo do que exercer o papel
de defensores da justiça soCial.
E "isso, Sr. Presidente, não significa incitamento. Não há isso, Sr. Presidente. As áreas mais conflagradas, hoje, neste País, quanto ao problema de
conflitos pela posse da terra, eu as conheço também, pessoalmente, as áreas,
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onde existem as maiores violências, hoje, contra os lavradores eu as conheço
também pessoalmente. São as áreas compreendidas pelo norte do meu Estado, pelo sul do Estado do Pará e sudoeste do Estado do Maranhão. Essa, é
uma área contínua, eu diria, em volta do Projeto Grande Carajás. R uma ârea
conflagrada, porque ali, nas três cidades principais, Araguaína, em Goiás;
Imperatriz, no Maranhão; e Marabá no Pará, estão populações famintas, sem
terras, dispostas ao trabalho e, sobretudo, embrenhando-se centenas de quilómetros nas matas para buscar um pequeno pedaço de terra tranqtiilo, de
onde possam retirar o sustento para suas famílias.
Há poucos dias estive em Araguaína, em Imperatriz, em Marabá, conversando com centenas de lavradores sem terras e a queixa é uma só: não há
terras, expulsam-nos do pequeno pedaço de terra. Aqui a pequena propriedade de terras férteis tem mais de 10 mil hectares. Dezenas e dezenas de hectares
estão sendo apossados por várias multinacionais, que são os seus prepostos e
que nos expulsam dos seus limites. E são os seus prepOstos armados que nos
violentam, que ferem as nossas famílias, que matam os nossos filhos.
Não é a Igreja a iniciar as invasões, não é a Oposição a estim-ular as invasões, não são ós advogados de posseiros ou de sindicatos rurais a incitarem a
invasão de terras. Na verdade, Sr. Presidente, estão sendo os humildes posseiros brasileiros, espancados, destroçados, violentados dos seus pequenos pedaços de terra.
Invasões? Sim. Invasões existem. ExiStem· as ínvasões sem· dúvida. As vezes, dezenas, centenas de famílias se deslocam; quer em Araguaína, quer em
Xambioá, em Goiás; quer em Imperatriz, no Maranhão; quer em Marabâ, no
Parâ; e como já disse, embrenham-se, por centenas de quilómetros na mata
espessa, para irem se localizar, um solidário ao outro, lá, no meio da mata,
para tentar introduzir e arrancar o sustento de suas famílias. Sabem os Senhores melhor do que eu. A maioria, iiiclusive, os proprietârios rurais - eu
não sou proprietário rural, sabem portanto, com conhecimento de causa, os
parcos que possuo- sabem os Senhores que a legislação brasileira foi de tal
modo introduzida que acabou fazendo com que-o pequeno e médio proprie-târio de terra neste País não pudessem mais admitir o arrendatário, o homem
que trabalha morando em sua fazenda, em seu pedaço de terra porque isso
acabou por vir criar problemas de ordem trabalhista e isso espalhou-se pelo
País. São dezenas e dezenas de fazendeiros a não perm1tirem que os homens
famintos, neste País sem terra - neste País sem terra - disse eu e me perdoem os homens sem terras- neste País com tanta terra, possam morar num
pequeno pedaço de terra mesmo não sendo seu para sob a forma de arrendatário, sustentar- suas famílias! Isto não existe mais. Centenas e centenas-de homens de faces queimadas pelo sol, Sr. Presidente, face enrugada precocemente, olhos brilhantes, mãos calosas, enfim, todos eles sedentos por um pedaço
de terra, para continuarem produzindo para este País.

cu árias; na verdade está se fazendo sobretudo a atividade pastoril. Há um primeiro ano para engambelar a sociedade brasileira, um primeiro ano de atividade agrícola, e anos sucessivos a serviço apenas de atividade pastoril. São

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex•, com prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Apenas para aplaudir o discurso de V. Ex' e
dizer que suas palavras refletem o pensamento de toda a Bancada do PMDB,
no Senado. V. Ex• não s-ó fala com muita oportunidade exaltando o documento lançado pela CNBB, sobre a atual conjuntura política brasileira, o
qual é um documento corajoso e sobre ele todos nós temos que refletir e meditar, teremos uma democracia mas também com muita propriedade, V. Ex•
também repudiou acusações que teriam sido feitas ultimamente, por homens
alguns públicos, contra a ação pastoral da Igreja, sobretudo no que tange ao
problema da terra em nosso País. As suas considerações últimas ilustram, de
perto, esta situação sobretudo quando V. Ex• com o conhecimento de causa
que tem, V. Ex' que visitou há pouco essa região m:ais conflagrada do CentroOeste do País, nos traz uma denúncia insuspeita que sensibilizou a todos nós.
Queria neste instante lembrar a V. Ex•, a propósito, que esses grandes latifundiários a que V. Exb 9 há pouco se referiu, essas grandes empresas multinacionais que hoje dominam grande parte dessa região conflagrada, conseguiM
ram comprar terras do Govern_o a preço vil. Sabe V. Ex• que o preço é de Cr$
30,00 o hectare. Pelo menos os projetes que têm vindo para o Senado Federal
pedindo autorização para que es-sas terras sejam alienadas comprovam à saciedade o que estou afirmando. Então, enquanto as grandes empresas multinacionais neste País podem adquirir terras a Cr$ 30,00 o hectare para implantarem possíveis projetas económicos, quase sempre agropastoris, os pequenos
agricultores que para lá emigram não têm condições sequer de conseguirem 5,
6 ou 10 hectares.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Perfeitamente.
O Sr. -Humberto Lucena- É realmente uma injustiça clamorosa, contra
a qual temos que constantemente protestar da tribuna do Senado Federal.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -V. Ex• tem inteira razão. Nessas
áreas onde está havendo expansão de fronteiras agrícolas, fronteiras agrope-

O Sr. Jutahy Magalhães- Daí as críticas que, também, às vezes são feitas. A Igreja como um todo está defencJendo um ponto de vista que é de todos
nós, em defesa dos pobres e oprimidos. Este é o ponto de vista de todos nós.
Agora quando são apontados alguns equívocos, alguns abusos de mâ interpretação da ação pastoral que a própria Igreja deve ter, também esses abusos
devem ser entendidos c aceitos como estas denúncias também, e não só criticar, como por exemplo, àqueles que as fazem e as apontam, porque estes também podem estar incorrendo em erros. Porque, o que tenho visto no Brasil de
hoje, nobre Senador Henrique Santillo, é muita gente catOlica aqui, mas sem
acreditar na fé e na religião católica- que é a Católica Apostólica Romana.
Apenas defendem a parte política da Igreja, quando nós estamos querendo
que a Igreja dê a declaração da fé que nós temos, nós acatamos e que defende~
mos.

•

pastagens extensivas; as terras são esterilizadas pelas pastagens extensivas, na

atividade pastoril. É a pata do boi expulsando da terra o homein, fazendo
emigrar, fazendo aumentar o êxodo rural. Isso está ocorrendo, não apenas
nas regiões já habitadas há mais tempo, mas também nessas regiõesjã exploradas há pouco tempo, nas regiões de expansão de fronteiras, de exploração
de agropecuária no País. São propriedades extensíssivas, enormes, gigantescas propriedades, a ponto de todos lá saberem que propriedade de dez mil
hectares ali é considerada pequena propriedade.
Ouço V. Ex' com muito prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Henrique Santillo gostaria de agradecer a V. Ex• a oportunidade que me dá de interferir no pronunciamento de
V. Ex• Quando eu falei, a respeito do incitamento, não é questão de dar prioridades a esse ou àquele caso, ...

•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu sei que V. Ex• não estâ dando ...
O Sr. Jutahy Magalhães- ... mas nós olhamos os problemas sociais com
o maior interesse, por isso in6triS:o aplaudi esses documentos da Igreja e sua
preocupação com esses problemas. V. Ex~ é testemunha de que aqui no Senado tenho procurado por várias e várias vezes ....

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me permitir, lamentavelmente, fui obrigado a me referir a duas autoridades importantes: a primeira,
ao governador do Estado que V. Ex• brilhamente representa nesta Casa. Eu
creio que é preciso que se lance algumas idéias de reflexão a respeito.
O Sr. Jutahy Magalhães- Exato. O problema é exatamente este, mas só
que não é questão de prioridade. Nós sabemos que os fatos sociais que estão
aí são graves e que têm que ser enfrentados com prioridade- a prioridade é
para este aspecto. Agora, nós também temos que convir- e V. Ex' há de
convir comigo- que àS vezes críticas também podem ser feitas. Eu poderia
citar um exemplo também no meu Estado. ~ um exemplo pequeno e medesculpe utilizar o pronunciamento de V. Ex' para isso, mas serve para mostrar
que às vezes, também, prelados equivocam-se. O Bispo de Propriá, por exemplo, saiu de Propriá, da sua terra, foi para a Bahia fazer urna acusação perante os baianos, de que meu pai era grileiro. O meu pai não tem um metro quadrado de terra no País inteiro. Mas o Bispo foi para lá fazer essa acusação.
Por quê? Porque ele era uma pessoa importante no meu Estado e ele- talvez
alguém tenha dito isto a ele- fez essa acusação. Veja V. Ex• que eles também
podem incorrer em erros.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -
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Mas é lógico.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ora, Sr. Senador Jutahy Magalhães
o que tenho visto muito também, e muito, é muita gente que se diz católica
apenas por conveniência, para encher mais facilmente- e com menos dor de
consciência- as suas burras e suas arcas. Isso foi useiro e veseiro, neste País
até há bem pouco tempo, até a Igreja fazer a opção pelos pobres. No momento em que ela fez a opção pelos pobres começou a ofender àqueles que, por
conveniência, procuravam ser católicos para encher suas burras, suas arcas e
seus cofres, e com menos dor de consciência. Também não estou fazendo
críticas a quem critiCá a Igreja; pelo contrário, acho que qualquer pessoa
pode criticar o que quiser.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Henrique Santillo, me permita uma-explicação: não é criticar a Igreja, hã uma grande diferença. É criticar,
sim, a um prelado que por acaso cometeu um equívoco.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eminente Senador, eu não estou criticanpo quem critica a quem cometeu equívoco ou não cometeu equívoco, seg~ndo a sua visão e o seu pensamento. Não. Eu acho que as pessoas têm o direito de criticar as pessoas e a instituição que quiserem. O prõblema maior..
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não é a atuação da Igreja incitando a invasão de terras, nem dos advogados
de sindicatos rurais, nem de políticos oposicionistas. O problema maior é o
que existe, subjacente, obrigando as populações a invadirem terras e, ~o mes~
mo tempo, a se submeterem e, às vezes, até reagirem à violência que é cometi~
da contra elas, quando de posse de um pequeno pedaço de terra. O mesmo
vem ocorrendo nos centros urbanos, em que a crise social tem levado muitas
vezes à reação da população, à violência social que vem sendo cometida con~
tra elas hã muito tempo. ~ uma idéia, que lanço à reflexão. Acho que isso é
muito mais importante do que ficar imputando a setores da Igreja responsabilidade pelo incitamento a invasões de terras ou a qualquer outro tipo de
reação pOpular contra a injustiça que está sendo cometida.
Gostaria de finalizar, Sr. Presidente, lendo aqui um pequeno trecho deste
documento intitulado .. Reflexão Cristã sobre a Conjuntura Política", e que
diz:
Os cidadãos, os grupos, os partidos, tanto os que participam do
Governo como os que militam na oposição, devem olhar para horizontes mais amplos do que o dos interesses imediatos. De outro modo, as mais hábeis f6iriiulas, as mais complexas definições, não poderão trazer a paz nem a verdadrira ordem política, nem a resposta
às aspirações de todos os cidadãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Ainda na prorrogação do perío·
do do Expediente, concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena, para
uma breve comunicação.
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O SR. ADALBERTO SENA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Em nome dos ex Rprofessores enquadrados na Fundação Educacional do
Distrito Federal que optaram pelo regime da CLT, como membro da Comissão do Distrito Federal do Senado e como ex-membro do Conselho de Educação de Brasília, desejo formular encarecido apelo ao Senhor Governador
do Distrito Federal, Cel. Aimé Lamaison, no sentido de que S. Ex' determine
a reincorporação, como componente dos vencimentos desses serVidores, dos
adicionais- ou qiiinqüênios por tempo de serviço que percebiam quando eram
regidos pelo Regime da Lei n• 1.711/52, e que lhes foram cortados.
Esses funcionários têm a abonar-lhes esse justo pleito, além da decisão
do Tribunal Federal de Recursos sobre casos anãlogos, vários julgados do
Tribunal Superior do Trabalho.
Acresce que, a respeito, a própria Secretária da Educação e Cultura do,
Governo do Distrito Federal, a ilustre Prof' Eurides Brito, reconhecendo a
inteira justiça da pretensão dos servidores da Fundação Educacional do
GDF, ao término do ano letivo de 1980, apresentou ao Sr. Governador Aimé
Lamaison, resultados dos estudos realizados a seu pedido e com a aprovação
prévia do próprio Sr. Governador, objetivando a concessão do adicional por
tempo de serviço para os professores contratados do sistema oficial de ensino
do Distrito Federal.
Estamos seguramente informados de que o assunto vem merecenao especial atenção por parte da atual administração, estando mesmo a ilustre Secretária de Educação empenhada pessoalmente na concretização desse desideratum dos abnegados professores de _Bra_s_fi_ia._
Nosso apelo, neste momento, é no sentido de que seja aquele benefício
concedido, com a necessária urgência,-benefício este que, no caso do magistério, é considerado justo pelas autoridades administrativas do governo do
Distrito Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expedien-
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te.
PassaRse à
ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação.
Em conseqUência, não Setão submetidos à consideração do Plenário as
matérias constantes da pauta de hoje, por dependerem de votação.

São os seguintes os ~itens cuja apreciação é adiada.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhõ<::s, guatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
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PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apreSentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses-senta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e jurid_icidade; e
-de Municípios, favorável.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?l5, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756325,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil e setecen·
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apre-sentado pela Comissão de Economia como.conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocen~
tos e quarenta e oito cru~iros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito Milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos ~ treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Gover..
no do Estado do Piauí a elevar em CrS 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
. quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dfvi ..
da consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 619,
de .1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela cons~itucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e ,
-de Municípios, favorãvel.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

-de Municipios, favorável.
lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economía como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Econonlia Como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura M-unicipal de Coqueií-ãl (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um rriilliões, setecentos e cinqiienta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito míffi.ôCs e SeiScentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqiienta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevarem Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões;
-de Constituição e JustiÇa. pela constitucionalidade ejuridicidade, 'com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorável.
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17
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal;
das ordens do dia dos Ministros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
18
Votação, em turno único, do Requerimento nO? 268, de 198.1, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nO? 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na admirilstração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).

•

19
Votação, em turno único, do Requerimento n9 294, de 1981 1 dos Senadores Humberto Lucena e Evelãsio Vieira, solicitando, nos termos do art. 371,
c, do Regimento Interno,_ urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 92, de
1981, do Senador Affonso Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar das embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscriÇão de
advertência, e dã outras providências.
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20
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981 do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado. publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
21
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'»
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitériOs, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridícidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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 Previdência Social, tendo
PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
23
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Reg:imento Interno), do Projeto de Lei do _Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o JJ9 salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
24
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 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 Constiturção e Justiça. pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

25
Discussão, em turno único, do_ Projeto de Resolução nO? 8, de 198l(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin-
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co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Con.Hituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 289, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a sessão de 3-981.)
26

•

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura_ Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e sçtecentos mil cruzeiros)o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constltuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão__de 3 de
setembro do corrente ano.)

27

•

•

•

Discussão, em turno úriiCO,-do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão -de Economia como conclusão de seu Parecer n9
409, de 1981 ), que autoriza a Prefeifu-ra Municipal de ltatiba (SP), a elevar em
CrS 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dóis centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Cons_cfwição e Justiça, pela constitucionalidade ejurfdiddade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorâvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 291, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, por cessão do nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Precisamente há uma semana, o Governo Federal baixou o Decreto nQ
86.309, que foi publicado no Diário Oficial de 26 do findante mês, o qual, pela
sua importância, não mereceu os comentários que seria de se esperar através
da imprensa do País.
E é uma pena, Sr. Presidente, que tal tenha ocorrido porque, em verdade,
o decre_to cujo número acabei. de citar atende a interesses d_e centenas de pequenas comunidades brasileiras. 1:. que o Decreto n9 86.309 modifica os critêrios acolhidos pelo Código Tributário Nacional, na redação que lhe deu o
Ato Complementar n9 35, de 28 de fevereiro de 1967, para a distribuição do
Fundo de Participação dos Municípios.
Os entendidos estimam que mais de mil pequenos municípios serão beneficiados através das modificaç-ões introduzidas na-legislação que disciplina a
matéria, exatamente porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, houve uma modificação substancial no coeficiente que guarda relação com o número de habitantes de cada município.
Pela legislação até bem pouco vigente, a categoria de município começava a partir dos lO mil habitantes. A partir dos lO mil habitantes, cada município era beneficiado com o coeficiente da ordem de 0,2.
O Decreto n9 86.309 reduz o número de habitantes do município para 3
mil e 400 habitantes e até 6 mil e 800 habitantes, ao invés de 0,2%, corno antigamente, e os municípios passarão-a recolher uma participação da ordem de
0,4%.

•

Em termos gerais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aproximadamente 300
municípiõs, justamente aqueles que eram beneficiados com um coeficiente de
0,2, que praticamente agora foi eliminado, terão elevado em pelo menos sete
vezes a sua participação no fundo originário do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, destinados ao município. Claro que o
novo dispositivo legal, que vai vigorar a partir de 19 de janeiro de 1982, beneficia mais diretamente aos municípios dos Estados mais pobres, vale dizer,
aos municípios do Norte, do Nordeste, e do Centro do País. E estou certo,
porque são exatamente os mais carentes, os mais desprovidos de recursos, os
mais necessitados, mas que, em tese, têm as mesmas obrigações dos demais
que reclamam e que precisam de mais recursos para o atendimento de suas
necessidades básicas.
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De outra parte, Sr. Presidente, o projeto presidencial reconhece a existência, e proclama essa existência, de municípios com mais de 5 mil habitantes, pois que, no quadro de coeficientes segundo as faixas populacionais dos
municípios do interior, estâ escrito, até 3.400 habitantes - 0,2. É que a lei
atual, entre os vários critérios, entre os vários requisitos para a cdaÇao de municípios, exige uma população mínima de lO mil habitantes.
F oí tendo em vista a situação dos estados mais pobres que no fim do ano
passado apresentei um projeto de lei complementar que o Senado Federal
aprovou, reduzindo de lO mil para 5 mil habitantes o requisito relativo a população mínima para a criação de municípios. Infelizmente, aprovado por
esta Casa há quase um ano, dorme nas gavetas da Câmara dos Deputados,
apesar de já ter sido aprovado por todas as comissões técnicas, o projeto que
apresentei e que foi aprovado pelo Senado FederaL
Seria o caso, já agora, Sr. Presidente, de, aproveitando a oportunidade,
fazer um apelo à Presidência e às Lideranças na Câmara dos Deputados para
que, face ao recoflhecíinenio governamental, determine o andamento, conseqüentemente a aprovação, do projeto de lei que tive a honra de apresentar à
consideração do Congresso NacionaL
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Decreto n9 86.309, que beneficia substail.Clãlmente aos ·municípios maiS- pObres. não tem o condão evidentemente
de resolver os problemas do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, todos sabemos, é injusto, é irreal, é prejudicial grandemente
ao País -inteiro, e há muito reclama profunda modificação. Co-mpóhehtes desse sistema tributário s5o, entre outros, o Fundo de Participação e o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias, e merecem uma modificação.
Há vários anos, nesta Casa, venho reclamando a modificação desses instrumentos de captação e distribuição de tributos, mas, até hoje, Sr. Presidente, apenas pequenas modificações, vez por outra, são feitas, mas, embora trazendo benefícios, é preciso reconhecer, não resolvem absolutamente o problema.
Há pouco tempo, recordo, houve um aumento, uma elevação nas alíquotas, de tal sorte a oferecer aos municípios do Norte-Nordeste uma participação maior na sistemâtica_de distribuiçao do ICM. Antes, o próprio Fundo
de Participação, que havia sido reduzido à metade, foi r_estabelecido_gradualmente. Agora, atende-se a um grande número de pequenas comunidades
grandemente necessitadas através do Decreto nq 86.309.
É o caso, Sr. Presidente, de fazermos votos para que, em futuro não muito distante, ao contrário de um tratamento utópico, uma providência maior
seja adotada pelo Governo Federal, com vistas à modificação profunda do
Sistema Tributário Nacional, com o que muitos dos pro.blemas brasileiros
poderão ter um encaminhamento mais justo e uma so1uçãÇ> a curto prazo.
Parece que apenas um órgão, neste País, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
não está atento à filosofia que agora é adotada pelo Governo Federal, no cor. podo Decreto n' 86.309- é a SUDENE. Sabem todos que a verdadeira justiça é dar tratamento desigual aos desiguais. A SUDENE, de outra parte, a
cada dia, reclama providências do .Governo Federal, pois que reconhece que
a cada dia que passa mais aumenta o fosso entre o N ardeste e o Centro-Sul
do País e, como agência de desenvolvimento daquela região, tem a SUDENE
o encargo de promover o desenvolvimerito do N ardeste, para tanto tendo
que, antecipadamente, obter os recursos indispensáveis a essa aceleração de
desenvolvimento.
Em resultado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se existe um órgão que
não deveria esquecer um instante, um segundo, um átimo de tempo qualquer
esse princípio básico, deveria ser a SUDENE, pois que sem esse reconhecimento jamais ela poderá lutar, Validamente, pela consecução do seu objetivo
básico que é o de erradicar as disparidades regionais.
Mas, o que faz a SUDENE? O que prega para efeito externo, internamente ela não pratica, de tal sorte que, como deixei explícito, na última sextafeira, a uma distribuição de ordem de 11 e meio bilhões _çle cruzeiros, nos 7
primeiros meses do corrente ano, coube ao Estado do Piauí, de incentivos fiscais, a quantia de 470 milhões de cruzeiros.
Que autqridade moral, por conseguinte, tem a SUDENE,Pe reclamar recursos ao Governo federal, de reclamar do empresariado do Centro-Sul que
deverá fazer apartes financeiros para a formação do FINO R? Que autoridade
moral tem a SUDENE de exigir da consciência nacional um tratamento para
a Região N ardeste, se ela, dos recursos de que dispõe, se ela dos recursos com
que conta, faz pior do que o Centro-Sul, em relação ao Nordeste? Se ela é a
primeira a discriminar, se a SUDENE é a primeira a dar tratamento desigual,
se a SUDENE é a primeira a proteger e a orientar recursos para determinados Estados, que autoridade moral tem a SUDENE para reclamar providências do Governo Federal?
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sei que a posição melhor, que a posição
mais cómoda, talvez mais rentável, é a de elogiar, mas, eu olho e examino os
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númeroe e tenho mostrado a este Plenârio que os números, infelizmente, demonstram, sem qualquer dúvida, sem qualquer possibilidade de contestação,
que hã o tratamento diferenciado por parte da SUDENE.
Estou em que o empresariado do Piauí é, pelo menos, tão bom, e, pelo
menos, igual ao do Nordeste e se desvios podem ser apontados e se os recur·
sos não foram convenientemente aplicados, cabe à SUDENE fazer uma investigação e, se eSta for feita, Sr. Presidente, de carãter geral, abrangendo todos os Estados que compõem o Nordeste, não apenas o Piauí, a concluslo
inevitãvel a que se chegarã é de que os desvios, as mãs aplicações têm origens
em pessoas e grupos fora do Estado do Piauí. É possível que os piauienses
concorram para que algumas mazelas tenham sido praticadas, mas, a participação deve ser muito pequena, posso dizer quase que desprezível.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me trouxe à tribuna foi falar 1
fOi comentar, ainda que perfunctoriamente, as providências adotadas no Decreto n• 86.309, de 24 de agosto de 1981, que, na verdade, a partir da janeiro
do próximo ano; vai Carrear reais benefícios para um grande número de municípios brasileiros,- sobretudo os mais carentes, os mais pobres, os mais necessitados.
Faço, finalmente, votos para que o Governo ~ederal, que aos poucos
vem humanizando o Sistelna Tributãrio Nacional, tome a providência que há
muito já deveria ter tOmado, qual seja a de modificar radicalmente esta legislação, a fim de possibilitar a todos os municípios brasileiros, sobretudo aos
· mais carentes, os nieios de que todos necessitam para impulsionar o próprio
desenvolvimento, os meios de que careçem para cumprir as suas finalidades,
os recursos de que precisam para realizar as obras que estão sendo, a cada dia
e cada vez mais, reclamadas pelo povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia·o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Ao se aproximar o dia J de outubro de 1981, data em que completa vinte
e oito anos a Lei 2.004 que institui o monopólio estatal do petróleo no País e
criou a PETROBRAS, quero retomar nesta Casa um tema que tCm sido obje. to de minha luta parlamentar jâ hâ vârios anos.
Esse tema, Sr. Presidente, foi objeto de pronunciamento meu, seguido da
apresentação de Projeto de Lei, quando ainda me encontrava no exercício do
mandato de Deputado Federal em novembro de 1975. Depois de tramitar durante mais de dois anos, esse Projeto acabou arquivado, como manda o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em março de 1979. O mesmo Projeto, tOdavia, foi por mim representado em maio de 1980, agora no Senado
Federal, e, depois de obter Parecer favorável na Comissão de Constituição e
Justiça, aguarda pronunciamento do ilustre Senhor Relator na Comissão de
Minas e Energia.
Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de Projeto que exatamente tenta
pr~ervar a conquista maior da Lei 2.004- o monopólio estatal do petróleo,
conquista de todo o povo brasileiro quC parecia intocâvel mas que, ao longo
dos últimos 17 anos, vem sendo sistematicamente atingida, culminando com
o estabelecimento dos chamados "contratos de risco" em outubro de 1975.
Uma de minhas preocupações maiores nos últimos anos tem sido a facilidade sem cerimônia com que os donos do poder insistem em ignorar algumas
das importantes decisões históricas que já foram tomadas neste País, fruto do
amplo debate democrático e reflexo do consenso alcançado em longos anos
de luta do povo brasileiro.
Insiste-se em retirar da memória nacional conquistas do povo, como se o
passado pudesse ser simplesmente apagado da história ou como se as lutas
mais legitimas de Um povo - traduzidas e~ vitórias concretas - pudessem
ser impunemente esquecidas. Querem transformar este País- como disse sabiamente Tristão de Atafde em artigo recente sobre o lamentável episódio do
Rioccntro ......;; no pais do ufaz-de-conta".
Não serâ exagero afirmar, Sr. Presidente, que dificilmente se encontrarã
na História do Brasil uma vitória tão categórica, e tão duramente conquistada, dos interesses nacionais como o estabelecimento do monopólio estatal do
petróleo e a conseqUente criação da PETROBRAS pela Lei 2.004 de 3 de ou·
tubro de 1953. Vitória conquistada ao longo de anos e anos de enfrentamento
com os interesses do grande capital internacional e todo os tipos de pressões
que sabemos ele pode e sabe exercer.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os fatos que evoco aqui, são do conhecimento dos homens de nossa geração que participaram, direta ou indiretamente, da luta pela criação da PETRO BRAS. Eu mesmo dela participei ainda como estudante de direito em
Recife. Outros. entre eles um de nossos mais ilustres companheiros nesta Casa, o representante por Minas Gerais, Senador Tancredo Neves, então Minis-
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tro da Justiça do Governo Getúlio Vargas- tem o seu próprio nome assinado na Lei 2.004.
Lamentavelmente, todavia, Sr. Presidente, as gerações mais novas- essas que não assistiram nem participaram diretatn-ente dessa luta histórica além de não conhecê-la pelo deliberado esquecimento em que alguns poderosos querem relegá-la, não podem agora avaliar o que a perda sutil e sistemãtica dessa conquista, de fato representa para o pov_o brasileiro.
Digo isso, Sr. Presidente, porque o que infelizmente temos as-sistido nos
últimos anos, como jã mencionei, é exatamente esse sutil e sistemãtico ataque
às conquistas da Lei 2.004. Faço minhas as pal:ivras de um profundo conhecedor do assunto, o Professor Adilson de Oliveira, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Diz ele:
"Com a implantação do regime autoritário a partir de 1964, a questão dopetróleo passou a ser discutida num círculo cada vez mais restrito. Isso criou
condiÇões para que o grande capital internacional, insidiosamente, articulasse
uma sêrie de movimentos tãtiCOs visando atingir seu grande objetivo estratégico:- anulação do monopólio estatal do petróleo. Dado o apoio maciço do
povo brasileiro ao_ monopólio, somente decisões tomadas de forma autoritária e em círculo restrito permitiram a quebra do monopólio. Tal fato não se
registraria num ambiente onde as decisões fossem tomadas democraticamente.
A escalada do autoritarismo. começou jâ em 1965 através da promulgação de três decretos-lei. O primeiro deles, de n9 56.570, restitui as refmarias
privadas nacionalizadas aos seus antigos proprietários; o segundo, de n'il
56.571, retirou a Petroquímica do monopólio; o terceiro, de o9 56.980, retirou
o xisto do monopólio."
E neste particular do xisto betuminoso, lembro o brilhante discurso que
pronunciou, semana passada, nesta Casa, o nobre Senador José Richa, denunciando a possível próxima entrega à exploração do capital estrangeiro das
nossas reservas de xisto betuminoso no Brasil, o que representaria mais uma
agressão ao princípio do monopólio estatal do petróleo.
E, voltando ao Prof. Adilson de Oliveira:
"O passo seguinte se deu em I 970. Contrariando o espírito da lei que institui o monopólio e a opinião de seus próprios técnicos, a alta administração
da PETROBRÁS, seguindo orientação governamental, decidiu reduzir relativamente o esforço exploratório em território nacional. Essa mudança na política estratégica da empresa comprometeu a médio e longo prazo seu objetivo
maior: a auto-suficiência nacional no campo do petróleo. A nova estratégia
foi assim definida pelo Presidente da PETROBRAS na êpoca General Ernesto GeiseJ: ~'A auto-suficiência no campo do petróleo, por mais desejável que o
seja, não é a missão de base da empresa.
- O desvirtuamento dos objetivos da empresa não parou aí. Em 1972, sua
diretoria decidiu associar a PETROBRAS às multinacionais na exploração
produção e refino de petróleo fora do País.
Todãs essas decisões que- feriam frontalmente o espírito da lei 2.004 foram sendo tomadas sem que fosse' feita nenhuma consulta ao Poder Legislativo e sem que a população brasileira pudesse delas participar."

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
HUMBERTO LUCENA - C~m prazer, nobre Senador.
O Sr. Henrique Santil/o - Interrompo, brevemente, o seu pronunciamento muito importante, Senador }:lumberto Lucena, para me congratular,
mais uma vez, com V. Ex• e, ao mesmo tempo, colocar-me a seu lado na defesa do monopólio estatal do petróleo no Pais. E também exaltar aquilo que foi
uma conquista da sociedade brasileira, das classes populares brasileiras,
sObretudo, que foi a PETROBRÃS. Isso me lembra aqui, neste momento,
que, pelo ao menos até a bem ·pouco tempo, esteve a PETROBRAS submetida a uma campanha insidiosa de solapamento diante da opinião pública brasileira. Não foram poucos os setores, inclusive setores ligados ao próprio Governo, no sentido de criticá-la pelo lado que ela tem de pior, e cuja responsabilidade, ao invés de ser o monopólio estatal, trata-se justamente do autoritarismo implantando no País, nesses últimos 17 anos. A PETROBRAS precisa
ser o orgulho nacional e é o orgull~o nacional. O monopólio estatal representado pela PETROBRAS no Brasil ê um orgulho nacional, ê um motivo de orgulho para todos os brasileiros. O que é necessário é que uma empresa como
a PETROBRAS, tanto quanto todas as outras empresas, tanto quanto o poder político como um todo, seja submetida à vontade popular deste País, o
que ni;io tem ocorrido nesses últimos 17 anos. Ao mesmo tempo, coloco, no
discurso de V. Ex•. uma outra preocupação. Tanto quanto se ofendeu o monopólio estatal do petróleo, parece-me que estamos sendo ofendidos também
no chamado Programa Grande Carajás, que é um outro problema, uma outra
questão, que estã exigindo de toda a sociedade brasileira uma participação
efetiva. Isto o Governo não tem permitido; tem tomado decisões absolutamente unilaterais, sem consultar nem mesmo o seu próprio Partido. Esta é a
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Por que, Sr. Presidente? Por que um homem, no alto de sua dignidade de
Presidente de uma nação, não consegue convencer os seus compatriotas? t
porqoe esta crise de confiabilidade remonta hâ mais de três lustros, Sr. Presidente. Presidentes outros juraram, até, no" ato solene da posse, que fariam este
País retornar ao seio amorãvel da democracia.
Mas como acreditar neste Presidente se é ele mesmo que, ao afirmar que
prende e arrebenta quem o impedir de levar este País aos seus destinos democráticos, ele mesmo, Sr. Presidente, anuncia que mandará ao Congresso Nacional a sublegenda que é a própria negação do pluripartidarismo, negação,
inclusive, dita pelo próprio Governo?
Como acreditar, Sr. Presidente, se a esta altura, quando os partidos políticos começam a fazer as campanhas estaduais ainda não se sabe da possibilidade ou não de um dos instrumentos mais singelos da democracia, que são as
coligações partidárias?
Como acreditar, sr. Presidente, se, agora mesmo, surge a propositura de
todos os tipos surpreendentes de eleições- Cm dois turnos? Por que eleições em
dois turnos, Sr. Presidente? Que novidade é essa que traz, mais uma vez, o toque da malandragem do Palãció do Planalto?
Como confiar, Sr. Presidente? Por que eleições em dois turnos, quando
este País já assistiu a eleições municipais, estaduais e federais todas juntas,
quando sabemos que a simples colocação de duas cabines numa seçào eleitoral resolve o problema?
É porque, Sr. Presidente, toda a legislação eleitoral que está emanando
d_Q Palácio do Planalto, infelizmente, vem envolta no papel de malandragem
daqueles que não querem deixar o poder.
Todos sabemos, Sr. Presidente, as intenções das eleições em dois turnos é
um teste, é uma averiguação, é uma tentativa de colocar em nível municipal
as decisões de cada Estado. O Partido do Governo afirma, seguidas vezes,
que possui nas mãos a maioria das estruturas das prefeituras dos municípios
brasileiros. E não é sein razão que, agora, o Governo mesmo anuncia; eSpecificamente, aumento de participaçãcfmuii.icipal e anuncia, também, uma destinação de verbas de "carater social" às vésperas da eleição, que será primeiro
municipal e, depois, estadual e federal.
O Sr. Humberto Lucena . . :. . . Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GIL VAN ROCHA- Ouço o nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Concordo em gênero, número e grau com as
palavras de V. Ex•, que faz, em boa hora, uma denúncia muito importante
contra essa nova tentativa do Governo de expandir os seus casuísmos. Sabe
V. Ex• que, por vários motivos, o Governo chegou a essa idéia de eleição em
duas etapas. Em primeiro lugar, porque, se na primeira etapa, os seus candidatos não forem vitoriosos, quem sabe, não se tentarã adiar a segunda etapa,
isto ê, as eleições para o Senado, para a Cârriara, para os governos estaduais e
assembléias legislativas, garantindo-se, assim, o Colégio Eleitoral para a su~
cessão do Senhor Presidente da República? Por outro lado, o Governo teme,
a meu ver, a influência da eleição do Governador de Estado, que é quem galvaniza a atenção do povo de cada Unidade federada nas eleições de 1982.
Mas, o que temos que considerar também, nobre Senador, é o que isso representa em termos de influência do poder político e do poder económico no
processo eleitoral. Nós, por exemplo, do Nordeste, e creio que o CentroOeste, do Norte, das regiões mais pobres do País, Sabemos que o dia de
eleição é o dia ma]s Caro no processo eleitoral. Então, na hora em que o Governo pretende eleições em dois turnos, ele está, automaticamente, admitindo
o aumento das despesas nas eleições e, por conSegUinte, uma maior-influência
do poder político e do poder económico no processo eleitoral de 1982. Ora,
não se compreende que se queira aperfeiçoar as instituições democráticas no
Brasil, que se queira realmente fazer uma abertura política com semelhantes
expedientes. Vamos ser sinceros, vimos fazer o jogO da verdade, vamos dizer
que o Governo está, realmente, é com receio das eleições, isto é coisa diferente. Mas, querer iludir a boa fé do povo e dos Partidos de Oposição, com semelhante procedimento, isso é injustificável e inteiramente inaceitável de nossa
parte. E creio, nobre Senador Gilvan Rocha, que se prosperarem semelhantes
propostas nós das Oposições, reunidas, teremos que, mais uma vez, tornar
uma posiç-ão frontal de protesto contra isso; se possível, inclusive, voltar até a
obstruir os trabalhos parlamentares, não só no Senado como na Câmara e
nas Assembléias, porque isso é qUerer desrespeitar o povo brasileiro.
O SR. GIL VAN ROCHA- V. Ex• tem toda a razão, nobre Senador. E
seria uma atitude de absoluta legitimidade, que lançássemos mão, mais uma
vez, da nossa forma única e pacífica de protesto, a obstrução parlamentar,
para que esse abuso morra no nascedouro. Pojs sabe V. Ex• muito bem, que
entre uns dos argumentos que se fazia, na ocasião, da famigerada emenda que
prorrogou os mandatos municipais, era justamente este: que o País, em face
de uma crise económiCa seJ:n precedentes, não suportaria as despesas de uma
eleição municipal.

Setembro de 1981

Vé V. Ex•, Sr. Presidente, que não é por má vontade que a Oposição não
respo"nde ao gesto da mão estendida do Senhor Presidente da República, porque no côncavo de sua mão surgem proposituras corno essas, que são a negação daquilo que ele tão peremptoriamente jurou.
Vé V. Ex', Sr. Presidente, a diferença da seriedade de dois atos, de dois
acontecimentos; a Igreja, responsável, serena, eterna, lança um documento da
maior sobriedade sobre o momento político nacional, e o Governo, passageiro, embriagado pelo poder, lança mão dos casuísmos mais abjetos para a perpetuação de um grupo no poder.
Mas, Sr. Presidente, como a lgi"eja, a História t8.mbém é mestra, e há de
julgar nos tempos vindouros, com a serenidade com que o julgamento se faz a
posterior/, de que tínhamos razão de continuarmos nessa luta inglória, decidida, sofrida, mas na certeza de que essa é a luta da própria sobrevivência do
povO brasileiro.
,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

•
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
O Secretário de Planejamento do Estado de Sergipe, MarcOs Melo, con~
densou, nos limites de um sumãrio artigo publicado pelo Jornal do Brasil, de
31-7-81, os empreendimentos e iniciativas planejados e em plena execução
pelo Governador Augusto Franco, com a finalidade de promover a aceleração do desenvolvimento econômico e social, em diversos setores e áreas interrelacionadas e convergentes, cujos resultados jã estão, auspiciosamente,
transformando a fisionomia global do Estado.
Acentuando que o Gvernador Augusto Franco logrou reunir as .técnicas
de um planejamento relista e sensato, a um salutar pragmatismo político e de
trabalho, o articulista enumerou as obras e realizações, ora em fase de acelerado andamento, ou de conclusão prevista a curto prazo.
São, entre muitas, obras de grande porte, absorvendo vultuosos investimentos, compreendendo projetes já definidos, de modo irreversível, tais como:
- a construção do Porto de Sergipe; o complexo aglomerado de um vasto leque de indústrias ligadas ao ramo químico-mineral; a ampliação das tradicionais indústrias vinculadas aos ramos açucareiro e têxtil; a variada gama
de pequenas e médias empresas que estão se instalando e desenvolvendo em
Sergipe, tanto em Aracaju, como nos distritos industriais em implantação,
dos Municípios de Nossa Senhora do Socorro, Estância e Propriã; o complexo das Adutoras do São FrancisCo, da Adutora Sertaneja e do Alto-Sertão; os
maciços investimentos no meio rural, através do Polonordeste, que se destinam a modernizar e fortalecer a infra-estrutura agropecuária e industrial das
ãieas mais necessitadas, resolvendo, em definitivo, sérios problemas sociais.
Com esta ligeira corilunicaçãO, desejo chamar a atenção dos eminentes
Senadores para as transformações que se operam em Sergipe.
Solicito, portanto, a incorporação do conciso trabalho anexo, do Secretário Marcos Melo, intífi.tlado "O Desafio do Desenvolvimento", pelo seu
conteúdo informativo e dados numéricos, principalmente no que refere ao
complexo dos Projetes Potássio, cuja execução vem dinamizando a economia
Sergipana. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA
EM SEU DISCURSO.
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. O DESAFIO 00 DESENVOLVIMENTO
Marcos Melo
Compatibilizar os recursos ainda considerados poucos e as dificuldades
prórpias de uma região problemática a exemplo do Nordeste, com as necessidades de um desenvolvimento dinâmico e que provoque transformações sociais - é tarefa complexa, cheia de obstáculos, cansativa e que para muitos
não apresenta caminhos viáveis.
Tal é a magnitude da tarefa de conduzir administrativamente o Estado
de Sergipe, mas que, como saldo de um Governo que aliou a técnica do Planejamento a um salutar pragmatismo político e de trabalho, vem apresentando, surpreendentemente, significativas vitórias e mudanças dentro do quadro
económico e social do Estado.
A despeito das dificuldades locais, da problemática nàcional e das vicissitudes climatéricas, o -Governo Augusto Franco aceitou e vem- vencendo o
desafio do desenvolvimento de Sergipe, mantendo o Estado em situação relativamente privilegiada quanto ao desempenho de suas atividades produtivas e
ao funcionamento da máquina administrava.
Atualmente, a perspectiva da construção do Porto de Sergipe, com uma
movimentação de cargas prevista para de 1984 em mais de dois milhões e 500mil tonelada.sjano, efetivmente se presta a ser considerada como um marco
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indicador do atual progresso por que passa o Estado, pois, além dos minérios
que motivarão o des.encadeamento de todo um leque de novas indústrias ligadas ao ramo químico-mineral, tambêm em oUtros setores o Estado vem apresentando boas oções de invetimentos ou ampliação de atividades econômicas.
As prioridades estabelecidas e perseguidas pela atual administração presta-

ram um grande estímulo ao soerguimento da economia do Estado,
ressaltando-se que, somente no Projeto Potãssio serão inv-estidos em Sergipe,
na primeira etapa, 160 milhões de dólares, formando, ao lado da exploração

•

..

do petróleO e gás e de outros recursos minerais, a exeriiplo de enxofre e cimento, um quadro que motiva uma saudável movimentação. Além das indústrias
tradicionais ligadas aos ramos açucareiro e têxtil, toda uma gama de pequenas e médias empresas está se desenvolvendo e se instalando em Sergipe: na
Capital, toda a ãrea do Distrito Industrial de Aracaju praticamente estã ocupada, partindo agora o Governo para a imPlantação de uma Cidade Industrial no Município de Nossa Senhora do Socorro (perto da Capital) e para
fortalecimento a instalação de indústrias em Estância e de outro Distrito Industrial no Município de Propriâ, na região do Rio São Francisco.
Outras obras de grande porte estão sendo trabalhadas pelo Governo, a
exemplo do programa de adutoras onde se destacam as adutoras do São
Francisco, adutora Sertaneja e do Alto Sertão e os maciços investimentos no
meio rural através do Polonordeste, que pretende criar uma nova infraestrutura agrícola para o Estado, modernizando a produção e resolvendo ou
diminuindo sérios problemas sociais.
Somando-se tudo isso e outras opções governamentais, como o programa do âlcool, o apoio às pequenas e microempresas, a execução de obras sociais, a construção de estradas e o aumento do potencial energético, concluis~ que o Estado de Sergipe, mesmo sofren:do e vivendo impactos da atual crise
econômica nacional, vem passando por um período de trabalho voltado para
o progresso' e que já começa a apresentar os seus valiosos frutos.
Já definidos, de modo irreversível, os Projetes Potássio (produçii:o inicial
de 500 mil toneladasfano; unidade de amônia e uréia produção inicial de 200
mil toneladasfano); unidade da PVC (ISO mil toneladasfano); unidade de cimento (900 mil toneladasfano); e, posteriormente, unidade de enxofre, barrilha (previsão inicial de 200 mil toneladas; ano), soda cáustica e cloro, magnésio metãlico, -outras unidades de fertilizantes e derivadas da exploração e
aproveitamento dos minérios sergipanOs, todo esse quadro que se projetâ no
territóriO do Estado de Sergipe tende a transformaq a economia local para a
dinâmica mais m~derna e com impactos positivos no setor social.
Na perspectiva histórica do momento atual, de crises e outras dificuldades, o Estado de Sergipe vem passando por uma fasC de otimismo em relação
ao futuro e apresentando inegáveis condições de trabalho e de bons investimentos em diversas ãreas econômicas.
Publiéado no Jornal do Brsi/, edição de 3f-7-81.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mi!ller)- Não hã mais oradores inscritos.
Nda mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a de amanhã a seguinte

•

•

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, tendo
PARECERES,·.sob n•s 280' e 281, de 1981, das Comissões:
-de Consiiíuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municlpios, favorável.

2
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• IS, de
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1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil e setecen-.
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e

-de Municípios, favorável.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 {apre-sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 18, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) à
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de- Economia como conclusão de seu PareCer n"' 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil ç oitocentos cruzeiros) 9 montante de sua divida consolida9;a; tendo
PARECER, sob n• 3.97, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j'tujdicidad~ córn
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
·

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1981 (~pré
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 594.
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• S9S, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidaqe.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 90, de 1981 (apresentadO pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Eatado do Piauí a elevar em Cr$ 634.0S3.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981, .da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto venciO.o dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

8
Votação, em turno único, do· Projeto de Resolução n• 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 619,
de 1981), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de: cruzeiros) o montante de sua dívida
Cjlnsolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões: .
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade-e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municíplos, favOrável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ·n, 9S, de 1981 (apreseritado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comis.ões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
·
'
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 96, de 1981 (apre;
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fi9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinheiltos e vinte e sete -mil, Cento e· nOventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
'
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economi_a como conclusão de seu Parecer n9
318, de 198(), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
~
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n~ 290, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
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Discus_são, em turno úníco, do Prójeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP), a elevar em
Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob nos 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 291, de 1981, de autoria
do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discusSão para a Sessão de 3 de
setembro do corrente ano.)
29
DiscuSsão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de
1981, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de ensino e dá outras providências, tendo
PARECERES; sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JusticaA pela constituciOnalidade ejuridicidade, e, no
mérito, favâràvel; e
- de Educação e Cultura, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSAO DE 28-8-81 E QUE, ENTREGUE À REVI·
SAO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Prf:$idente, Srs. Senadores:
Inicio o pronunciãinento que fiz para a tarde de hoje, com uma introdução e me sinto até constrangido em fazê-lo. Constrangido por discordar de
que a Revolução de 1964 não tenha feito nada durante o período em que
atuou até hoje .
No campo jurídico, hã a reforma bancâria, a: estrUtura de mercado de capitais, a institucionalização do crédito rural e do crédito industrial, o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, mecanismos, hoje, elogiado por todas as
nações civilizadas. O Sistema Financeiro de Habitação, muito criticado por
algumas camadas sociais, mas que pôde propiciar, em larga escala, habitação
para grande parte da população brasileira. A reforma da lei de organização
da Previdência Social que contou, inclusive, com grande colaboração do
Congresso Nacional.
Materialmente, podemos dizer que no setor de Comunicações hoje temos um dos países mais avançados do ramo, não só em telefoniâ, radiofonia,
televisão e outros meios de Comunicação .
Em transporte, nós poderemos ter cometido erros, quando demos preferência ao sistema rodoviãria, mas só a estrutura de portos que aí est~ no País,
já foi um grande avanço do sistema de transportes. E além do mais, podemos
citar também o sistema aeroviário de transportes.
Na educação, que se critica muito, contamos hoje com mais de 1 milhão
e 500 mil matriculados nos diversos campos universitários.
A formação do grande complexo industrial que possuímos, inclusive de
bens de capital. Uma agricultura que está hoje, praticamente, mecanizada, e
que nas duas últimas safras ofereceu a maior prcidução de grãos da história
brasileira.
Uma rede bancária sólida desfrutando plena liquidez. Energia hidrelétrica cobrindo, praticamente, todo o Território Nacional.
A Revolução encontrou um País com uma pauta de exportação em que
figuravam poucos produtos e hoje conta uma listagem incalculável de produtos. Importávamos tudo e hoje importamos pouco.
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Finalmente, um País que, segundo estudo recente dos banqueiros suíços,
trazido no Jornal do Brasil de ontem, ocupa o quinto lugar entre os grandes
países do mundo, não pode estar à beira do abismo como se diz.
Coin esta modesta introdução, dou início ao meu anunciado pronunciamento:
-Ninguém neste País desconhece a situação difícil em que vivemos, e o
Presi.~~nte João Figueiredo,com a sua equipe ministerial, não esconde as dificufd3des que enfrentamos e teremos de enfrentar por rriuito tempo ainda.
Lembram, porém os esforços desenvolvidos para propiciar paz e progresso às nossas populações, principalmente as mais carentes.
.f\1as alguns membros ilustres da OposiÇão insistem em alirmar que o
modelo econômico adotado pelos Governos da Revolução é o único i-esponsãvel pela crise atual. E chamam a atenção da Nação brasileira para o fato de
haverem advertido às autoridades responsáveis pelo caos econômico que haveríamos de chegar, caso não operássemos mudanças urgentes e necessárias
por eles apontadas.
Curioso, no entanto, é que essas mudanças não são listadas. São rect:a.madas, não explicitadas.
O título III, capítulo V, da Constituição Federal vigente, em seu art. I 60,
preceitua que Ba ordem económica e social tem por fim realizar o desenvolvimeritO nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: I) liberdade de iniciativa; II) valorização do trabalho como condição da dignidade
humana; III) função social da propriedade; IV) harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de prodUção; V) repressão ao abuso do poder económico, caracterizado pelo domínio de mercados, a eliminação da concorrência
e o aumento arbitrário de lucroS; e VI) expansão das oportunidades de emprego produtivo.
Sei que o desejo de todos é dar nova Carta à Nação.
A opinião do ilustre Mestre Afonso Arinos é de investir-se o Congresso
Nacional que se elegerá em 1982 de poderes constituintes para elaborar a
nova Carta Constitucional que todos almejamos, já que a atual não está conforme com a realidade social. E- disso ~stão conscientes as diversas correntes
políticas com representação no Congresso Nacional. E prova desse interesse
foi o recente convite feito pelo Presidente do Senado Federal ao eminente
professor Arinos para opinar sobre a metodologia a ser a dotada na respectiva
elaboração sem causar trauma político à Nação.
Ocorre que, na Constituição atual, há preceitos consagrados pelas nossas
tradições que resistirão a mudanças. E caso da norma citada, uma vez que optamos pela economia de mercado.
A propósito, a história económica nos mostra que, no período seguinte à
SegUnda Guerra Mundial, o desenvolvimento dos povos não dependeu exclusivaineilte-de modelos econômicos, tanto assim que países totalmente capitalistas atingiram grande progresso como Hong Kong, Cingapura, Formosa,
Israel e Japão, maior que a China, I?guslavia, Polónia, Bulgária e Romênia,
que são socialistas.
No discurso de 4 de julho de 1979, o Presidente João Figueiredo, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, alertava a Nação para a
série de problemas que tínhamos pela frente, no Cenário Mundial, principalmente como decorrência das altas periódicas do petróleo.
E listava esses problemas: mais inflação; maiores desajustes nos balanços
de pagamentos_; menos crescimento_ econômico.
Acrescentava:
HE isso não é tudo. Além desses efeitos diretos, haverá outros.
Indiretos, mas não menos sérios.
- A desaceleração do crescimento mundiaJ certamente dificultarã a expansão de nossas exportações.
- Os produtos qtie :linda precisamos importar cuStarão mais
caros em vista da provãvel elevação geral dos preços nos mercados
internacionais.
-Os reajustes indispensáveis, nos preços dos derjvados de petróleo, ao nível do consumidor, repercutirão desfaVoravelmente
sobre a inflação interna, não obstante todos os nossos esforços para
conter seu ritmo.
-Sofremos, enfim, uma sêria perda nas relações de troca, tal
como se tivéssemos de pagar impostos ao resto do mundo."

E mais adiante:
"'ConseqUentemente, teremos de habituar-nos, como tantos outros países do Ocidente, - à eminência de passar a viver sob uma
economia de guerra. Ou algo muito parecido."
E reafirma, com realismo:
'"Essa a situação com que nos,defrontamos. Esse o maior é !liafio apresentado à sociedade brasileira nos últimos tempos."
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O Senhor Vice-Presidente da República e os Senhores MinistrOs da ãrea
econômica vinham e vêm, reiteradamente, advertindo a Nação para as dificuldades financeiras e econômicas que teríamos forçosamente de enfrentar.
Os Senhores Ministros Delfim Netto, do Planejamento e Emanes Galvêas, da Fazenda, inclusive jã estiveram, por diversas vezes, nas duas Casas
do Congresso Nacional, debatendo a situação econômica do País e indicando
as providências que vêm sendo adotadas pelo Executivo para contornar as dificuldades. Na Mensagem Anual, enviada ao Congresso Nacional, o Senhor
Presidente da República focaliza esses problemas e aponta as soluções adotadas e por nós aprovadas.
As dificuldades têm levado as populações mais sofridas, comprovadamente instigadas por setores radicais, a provocarem desordem, como aconteceu recentemente em Salvador, e, em época mais distante, em outras regiões
do País.
O episódio de Salvador não (oi uma manifestação pacífica, ordeira, espontânea, que partisse de dentro dos partidos legalmente constituídos. Foi.
uma violência adredemente preparada, movimento organizado por profissionais da baderna. Não foi uma explosão de multidão, de que nos fala os sociólogos e psicólogos porque não partiu de um único local, explodiu na Praça
Municipal, desceu a rua Chile, estendeu-se, como diz a Veja, seis quilômetros
depois, pelo bairro do Campo Grande e'atingiu, do lado oposto, a tradicional
Baixa do Sapateiro. Foi, como se vê, um movimento estudado, ensaiado, ar~
ganizado.
O sacrifício passageiro ê inevitável mas é a melhor saída. Evita convulsões sociais que podem levar a medidas excepcionais, tumultuando a volta
pacífica ao estado pleno de direito.
É hora de união, de colaboração mútua, de confiança, de esperança por
dias melhores. f: hora de pensar e refletir no que diz o editorial "Inflação e
Modelo", do Jornal de Brasflia de 27 do corrente; "'Um dos aspectos mais
dramãticos de um processo inflacionãrio agudo como o que estamos vivendo
é que não existe para ele cura indolor".
Concluindo, Senhor Presidente, eu gostaria de rememorar trecho do discurso de posse do Presidente da República que diz:
Reafirmo a minha dedicação total, minha e de meu governo,
ao ideal- plenamente atingível em nossos dias- de propiciar condições dignas de vida a cada cidadão.
Para que melhor se distribuam, entre todos, os frutos do trabalho de todos.
Para que a riqueza nacional não seja meio de ostentação de uns
e opróbrios de outros.
Para que não sobre a uns poucos o que hã muitos falte.
Para que as regiões e os Estados se diferenciem um dos outros
pela personalidade e pela tradição cultural.
Não pelo contraste entre a opulência e a privação. injusta e inumana."
H

Senhor Presidente,
Eu ainda não perdi a esperança na realização ampla e profunda desse
compromisso. ·
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. VICENTE VUOLO NA SESSÃO DE 28-8-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VICENTE VUOLO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Certamente não exis~e neste País ninguém que desconheça, ainda que
por ouvir falar, o drama vivido por todos os brasileiros que se aventuram a
transitar pela BR-364, no trecho que liga a Cidade de Cuiabá a Porto Velho,
hoje Capital de um Território que em breve, talvez ainda este ano, se transformará na Capital do mais novo Estado da Federação.
E as histórias que se contam a respeito dessa rodovia são muito mais do
que um drama já que se constituem num verdadeiro atentado diârio que se
pratica não apenas contra os interesses de uma região mas, sobretudo, contra
os interesses nacionais e do próprio povo desta Nação.
Ainda agora, não obstante todas as situações enfrentadas pelos usuários
da estrada no período das chuvas, a BR.. 364, em pleno período da seca, retor·
na dolorosamente às manchetes dos jornais e das emissoras de rádio e televisão, porque também nesta época do ano a estrada, intransitável, não permite
a circulação normal de nenhum veículo, tal o estado lastimável em que se encontra em vârios de seus trechos.
Não fosse trágico, o problema da BR-364 seria quando nada um absur~o
pelos prejuízos, até mesmo irreparáveis, que a sua situação provoca, envOlvendo seres hum:mos, veiculas e produção.

Com chuva ou com sol e em qualquer época do ano, a BR-364 ainda não
deixou de ser ua rodovia do diabo", "a rodovia do inferno" e a demonstração
mais evidente de que o órgão governamental encarregado de sua pavimentação·- o Ministério dos Transportes- mais uma vez insiste em menosprezar a realidade de uma região brasileira e persiste na sua tarefa inglória, porque sem grandeza, de jogar o povo deste País. contra o GovernO Federal ou
pelo menos, com a sua irritante omissão, comprometer neste caso toda uma
obra administrativa com promessas enganosas e com afirmações levianas que
custani ·enormes sacrifíciOs não só à nossa gente mas à_.:grópria economia nacional.
Não estamos sendo os primeiros e nem seremos os últimos a falar nesta
Casa sobre a pavimentação, mais do que necessária e urgente, da BR·3~.
Muitos Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores e Governadores,
além de empresãrios, já se ocuparam deste assunto e cada um deles, ~m
maior ou menor veemência, sempre procurando demonstrar a conveniência
política e econômica de se pavimentar aquele trecho rodoviário.
Ainda como Deputado pelo Estado de Mato Grosso, ou mais precisa·
mente, em agosto de 1978, tivemos a oportunidade de fazer um pronunciamento na Câmara Federal enumerando não s6 vários aspectos da realidade
mato..grqssense mas também e de modo especial a situação em que se encontrava o nosso Estado com relação ao escoamento de sua produção por vias
pavimentadas, considerando-se que não tínhamos, como ainda não temos,
nenhuma outra opção no setor de transportes, seja ela hidroviária ou ferro·
viãria.

O Sr. Luiz Cavalcante -

•

•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VICENTE VUOLO ....,. Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• está falando de certo modo da minha estrada, porque em 1951, como capitão, servindo na Comissão de Estradas de
ROdagem n'i's 3 e S, em Cuibá, tive a oportunidade de trabalhar na implantação dessa estrada. Conheci atê mais da metade do seu trajeto, de Cuiabâ até
Vilhena, antiga BR-29. Lembro-me de pontos importantes: Caixa Furada, o
Salto do Utiariti, a Cidade de Diamantino, que ficava à esquerda, numa grata. De modo que V. Ex• ao falar na BR~364 estâ evocando a minha saudosa
BR-29, onde trabalhei já há 30 anos c, infelizmente,' a estrada ainda não tem
nem mesmo trâfego permanente. V. Ex• tem inteira razão em bradar contra
esse descaso. Muito obrigado.
O SR. VICENTE VUOLO- O importante aparte de v.'Ex• realmente
vem engrandecer muito o nosso pronunciamento. Sei de sua tristeza, como de
, todos os bons brasileiros pelo estado lamentâvel em que ela até hoje se encontra.

,

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VICENTE VUOLO - Com muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador, o pronunciamento de V. Ex•
constitui, sem dúvida, um libelo contundente contra o nosso Ministério dos
Transportes. Lembraria a V. Ex• um~ outra rodovia de extraordinária signifi~
cação para a integração nacional, que é a BR-020, ligando Fortaleza à
Brasilia e que passou ·a representar, segundo uma expressão jocosa de um jornalista cearense, uma autêntica sinfonia inacabada. Portanto, incorporo-me,
também, sob esses aspectos, a essas críticas que V. Ex• faz à política de transportes imposta no País.
O SR. VICENTE VUOLO -'Agradeço ao aparie do ilustre Senador
Mauro Benevides. V. Ex• verâ, no prosseguimento de ~osso discurso, o julga~
menta que com toda a honestid~de fazemos, inclustve como elemento da
Bancada do Governo, desse Ministério q~e, iiJ.felizmente, não vem conduzindo bem· os destinos da sua pasta.

O Sr. Gastão Müiler- Permite V. Ex• um aparte?

•

..

O SR. VICENTE VUOLO -Com muito prazer, nobre Senador Gastão
Maller.

O Sr. Gastão Müller - Ilustre Senador e colega da Bàn~ada de Mato
Grosso, como V. Ex• jã disse no início do seu discurso, que todos os Deputa·
dos e Senadores de Mato Grosso já se referiram a essa problemãtica da rodovia 364, nós também a fizemos. No ano passado, tive oportunidade de produ·
zir um pronunciamento, lamentando a situação, naquela época, da impratica·
bilidade da mesma em função das chuvas. E preconizava que não queria ter a
necessidade de, novamente, este ano, vir à tribuna para lamentar a mesma
coisa. E parece que isso vai acontecer. E, houve, agora, um fato novo, porque
além do problema das chuvas, veio o problema da seca, e com a falta de consetvação, surgiram os areiões. E a própria Televisão Globo apresentou, um
dia desses, milhares de caminhões atolados, não em água, nem em lama·, mas
nos areiões. O que é im~ressionante, como V. Ex• bem disse no seu discurso.

•
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o Ministério-dos Transportes, o DNER, irritantemente, não tomam conhecimento desse problema. Mas o DNER, que é o órgão mais ligado ao problema, não quer sair do Rio de Janeiro. Construiu um prédio, aqui, deu um jeito
e, num passe de mágica, doou o prédio para outrÓ Ministério e ficou no Rio
de Janeiro. O DNER é um órgão que não quer vir nem para Brasília quanto
mais para a 364. Como o monomotor-é pet1gõs0, é nO bimotor que os engenheiros do DNER percorrem a 364. Então, continuamos no mesmo problema. No fim do ano, novamente, vamos voltar à tribuna para dizer: está impraticável a 364 por causa dos atoleiros. Onde está o asfaltamento prometido? De modo que é irritante a irresponsabilidade dos órgãos federais com a
BR-364; e V. Ex•, insuspeito que é, vem alertar o Poder Público Nacional,
quanto ao problema, mais uma vez.
O SR. VICENTE VUOLO -Agradeço o aparte do nobre Senador Gastão Müller. V. Ex•, melhor do que ninguém, conhece perfeitamente o problema e vive, como bom representante que sempre foi do nosso povo, o drama, o
desespero da nossa gente.
E dizíamos naquela época - e hoje voltamos a dizer já que nada se alterou- que não se podia entender pOrQue a:Cirria da cidade de Cuiabá não existia sequer um metro de rodovia federal pavimentada, assim como não se entendia também porque, até nossos dias, a Capital de Mato Grosso, através da
BR-070, que é a Brasília-Cuiabã,-itãó estivesse interligada por asfalto à região
de Barra do Garças.
Na mesma oportunidade, chamávamos a atenção dos Deputados para a
situação em que se encontrava a cidade de Cuiabâ, citando então apenas um
único exemplo: na década de 60, dizíamos, o Governo Federal- graças ao
nosso saudoso Juscelino Kubitscheck- implantou a BRM364, antiga BRM29,
ligando, em condições precarfssimas, o Alto-Araguaia, na divisa com o Esta~
do de Goiãs, a Rondonópolis e Cuiabã e, daí, a Porto Velho, obra essa que
representou a primeira grande contribuição federal para retirar a Capital
mato-grossense do isolamento em que viveu por mais de duzentos anos.
No governo do Presidente Médici, através do PRO DOESTE, a BR-364
teve vários de seus trechos retificados, sendo então asfaltada até Cuiabá, ao
mesmo tempo em que asfaltada também foi a rodovia Cuiabã-Campo
Grande, no trecho Rondonópolis-Campo Grande, na época já Iigadã por
pavimentaçãO asfâltica ao Estado de São Paulo.
E complementávamos a informação dizendo que já na década de 70 o
Governo implantava e asfaltava a Porto Velho-Manaus, deixando para trãs,
como um enorme vazio a desafiar a coragem de todos os brasileiros, o trecho
de mais de mil e quinhentos quilómetros, sem asfalto, entre a Capital de Mato
Grosso e a Capital do Território de Rondônia, que se liga por sua vez à cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre.
Se a conquista da Amazônia - e fazemos questão de repetir tal afirmação agora no Senado- deve ser feita, como já foi dito inúmeras vezes, do
sul para o norte do País;
Se a integração da Amazônia, respeitando-se os seus valores, a sua natureza e as suas peculiaridades, não pode ser realizada sem se fortalecer todos
os pólos econômicos existentes na região;
Se a cidade de Cuiabá é, praticamente, em território mato-grossense, a
porta de entrada dessa região para onde se dirigem centenas e milhares de empresários e de trabalhadores brasileiros, que buscam a abertura de novas terras e a melhoria das condições de vida para si e para sua famOia;
Se Mato Grosso tem hoje, em termos de Amazônia, o maior número de
projetes agropecuários aprovados pela SUDAM;
Se a Amazônia mato-grossense já se transforma num centro de produção
pecuária e com experiências mais do que vitoriosas de plantio de café e de arroz e que passará muito em breve a contar, em plena Cuiabâ-Santarém, cuja
pavimentação também se reclama, com uma das primeiras, senão a primeira,
usinas de álcool anidro do Brasil, extraído da mandioca- não se compreenM
de e particularmente não se entende porque a permanência desses vazios asfálticos que, a um só tempo, dificultam e criam obstáculos terríveis não apenas à cidade de Cuiabá mas também ao processo de ocupação racional de
áreas ainda despovoadas do norte de Mato Grosso e da Amazônia, mas com
um enorme potencial de riquezas a ser aproveitado.
Permanecendo como uma espécie de "fim de linha;'- acrescentávamos
na ocasião - Cuiabá absorve hoje um grande contingente populacional sem
condições de, em contrapartida, oferecer trabalho para esses brasileiros, que
vão como podem se acomodando na cidade e criando um cinturão de favelas
que jã representa um sério problema social para a Capital de Mato Grosso.
Tudo isso foi dito em 1978, mas as afirmações permanecem absolutamente atuais, enquanto o Ministério dos Transportes, através de seu titular, o
Sr. Eliseu Resende, continua ignorando as nossas necessidades mas realizando no papel, em sucessivas entrevistas que concede à imprensa, uma das mais
notáveis administrações à frente daquele setor do Governo Federal.
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O Sr. Ministro. apenas para citar um entre tantos outros exemplos,
numa entrevista que concedeu ao jornal O Globo e publicada na edição do dia
31 de agosto do ano passado - e cuja cópia solicitamos, Sr. Presidente, seja
incluída como parte deste nosso pronunciamento - disse coisas verdadeiramente espantosas. Uma delas, respondendo especificamente sobre as providências tomadas para a pavimentação da BR-364, quando assegurou que ainda em 1980 tudo que se relacionasse com a obra estaria concluído em termos
administrativo~, Para que a mesma pudesse ser iniciada em 1981.
Depois, utilizando-se sempre da imprensa, o ministro anuncia, antes de
viajar para os Estados Unidos, onde manteve contatos com dirigentes do
Banco Mundial- isso no início de junho deste ano -que a BR-364 seria iniciada no mais tardar em julho e que o seu custo estimado era de 400 milhões
de dólares, .. devendo a participaçãO- do BIRD ser de aproximadamente 40%
desse total".
Há algum mistério em tudo isso, mesmo porque a concorrência para a
implantaçãO da obra já foi realizada -aliás, várias, inclusive, se não me engano, duas delas foram anuladas- e segundo informações do próprio Ministêrio dos Transportes, com a participação de centenas de firmas uinteressadas
na realização das obras em seus 17 lotes".
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma obra dessa natureza, pela importância que terá na aceleração e consolidação do desenvolvimento econômjco de uma região brasileira, não deveria receber o tipo de tratamento que a
ela vem sendo dispensada pelo Sr. Eliseu Resende, porque é inconcebível simplesmente inconcebível - que isso aconteça.
Não há- e temos absoluta certeza disso- não hã ninguém no governo
do Presidente João Figueiredo, inclusive o Ministro Delfim Netto, que poderia sugerir o-retardamento da obra em razão da situação momentaneamente
difícil em que se encontra o País, que seja contrário à pavimentação da_BR364. Aliás, quando Ministro da Agricultura, o Sr. Delfim Netto nos afirmava,
durante audiência que tivemos com S. Ex'~, que o asfaltamento dessa rodovia
era de fundamental importância para o crescimento económico de uma região deste País que possui um incontestável potencial agrícola a ser ainda
convenientemente aproveitado.
Além do mais, seria até um contra~senso o Governo Federal estar hoje
procrastinando o inícíO efetiVo da obra no instante em que o Presidente João
Figueiredo manda ao Congresso Nacional mensagem elevando Rondônia à
categoria de E,stado, sabendo-se como se sabe que a BR-364, no sentido sulnorte, é a única estrada que alimenta aquela parte do território nacional.
Ao mesmo tempo em que registramos o nosso protesto, solene e veemente, contra a atuação do Ministro dos Transportes, que abandona a BRM364 à
sua própria sorte, gostaríamos apenas de sugerir a S. Ex' que deixe um pouco
de conceder entrevistas à imprensa para falar sobre aquilo que não pode, não
quer ou não consegue cumprir e realize, na área de seu Ministério, de fato o
que todos nós estamos esperando do Governo.
E mais: quando falar sobre obras naquela região brasileira pense bem
antes no que vai dizer para não cometer o terrível erro que cometeu ao afirmar, na mesma entrevista ao jornal O Globo, que anteriormente citamos, que
a Transpantaneira, obra iniciada na administração do ex-Governador José
Fragelli, hoje Senador da República pelo Mato Grosso do Sul, ué uma estrada que vem sendo construída por um batalhão" e que ela "segue de Cuiabâ a
Miranda-Aquidauana-Corumbá", para acrescentar, num total desconhecimento dessa estrada, que .. o asfalto jã está ligando Cuiabã-AquidauanaMiranda" o que se reclama ê ·~um curto percurso de asfalto, de Miranda a
Corumbã".
A Transpantaneira, para conhecimento do Sr. Ministro, nasce na cidade
de Poconé e se estende apenas até a localidade de Porto Jofre, após percorrer
uma distância de aproximadamente 150 quilómetros, ainda que no planejamento inicial tenha sido previsto o seu prolongamento até a cidade de Co~
rumbá.
A estrada a que se referiu o mínistro, em sua entrevista, nada tem a ver a
Transpantaneira e não nos consta sejá este o nome da rodovia que liga Cuiabá a c._mpo Grande e que de Campo Grande se dirige depois para Aquidauana, Miranda e Corumbá.
Se o Sr. Eliseu Resende estiver falando sobre a BR-364 da mesma forma
como falou da Transpantaneira, localizando~a como o fez, é bem provável
que amanhã S. Ex' projete e defenda, como solução para ela, a construção de
um viaduto, ligando Manaus a Criciúma e insista no fato -de que a obra, de
pouco mais de quinhentos metros, será de fundamental importância para a
Amazônia e também para os seus planos de diminuir-o preço das passagens
reduzindo o custo operacional das empresas que exploram os transportes coletivosjã que, abreviando o percurso entre aquelas duas cidades, essas empresas não precisarão mais contar com o trabalho do cobrador, eliminando-se
dessa forma não só parte dos gastos empresariais mas uma categoria profis-
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sional qUe outra coisa não faz, segundo o Mi'nistro, do que ocupar, nos onibus urbanos ou inter-municipais, um espaço que deveria também estar reservado aos usuários.
:ê. triste e lamentãvel, porém a partir das afirmações do próprio Ministro,
é a única conclusão a que se pode chegar, ao tempo em que continuamos a assistir na Amazônia a repetiÇão constante das cenas de desespero e dor numa
rodovia - a BR-364- que representando o que representa para os empresãrios, para os trabalhadores e para a Nação, deveria quando nada ser tratada com mais respeito, consideração e apreço pelo Ministério dos Transportes.
Talvez, para superar as deficiências observadas no comportamento do
Sr. Eliseu Resende, como administrador, devêssemos todos nós daquela região nos unir em torno dessa causa comum, que é a pavimentação da BR-364,
para demonstrar ao Presidente Figueiredo a nossa apreensão quanto à maneira como se conduz aquela obra no âmbito do Ministério dos Transportes. E
nos unir também, da mesma forma como fazem outras regiões brasileiras, especialmente o Nordeste, quando um problema envolve interesses de natureza
coletiva, para evidenciar que pertencemos a uma região que pede muito pouco ao País em comparação com aquilo que ela pode lhe oferecer em termos de
produção.
Estamos certos de que ninguém em Mato Grosso, ou em outros Estados
amazônicos a serem beneficiados por essa obra, estâ, ou esteja, pretendendo
receber um tratamento privilegiado ou defendendo a pavimentação de uma
rodovia sem a menor significação para a economia nacional ou para a política de integração efetiva do território brasileiro.
Desejamos apenas, cOmo aco-nteCé em Alta Floresta e SINOP, jã visita~
das pelo Presidente da República, ou em ]11ína, Porto dos Gaúchos, Aripua~
nã e em tantas outras localidades da Ama.zônia mato~grossense, ou .de Ron~
dônia e do Estado do Acre - desejamos apenas, rept:timos, condições para
produzir e não perder a nossa produção e estradas boa• e asfaltadas para o escoamento normal daquilo que produzimos, que é ali .>o que nos vem sendo
sistematicamente negado pela confusão administrf.LlVa ou, então, por meros
caprichos burocráticos do Ministério que ainda - e infelizmente- tem à
frente um cidadão que se diz preocupado com quase tudo mas que se esquece
de realizar aquilo para o qual foi criado e funciona o órgão que dirige.
Em vez de entrevistas que não esclarecem coisa alguma, o Sr. Eliseu Resende deveria· começar a trabalhar porque jã dispôs de tempo mais do que suficiente para armar o seu Ministêrio e colocâ-lo, afinal, a serviço dos interesses nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VICENTE VUOLO EM SEU DISCURSO:
(31-8-81)
Brasília (O Globo)- O Ministro dos Transportes, Eliseu Resende, recebeu as propostas das empreiteiras participantes da concorrência int~rnacional
para execução das obras de pavimentação da Rodovia 364, que liga Cuiabâ a
Porto Velho, devendo assinar contrato com a empresa vencedora dentro de
60 dias.
Segundo Eliseu Resende, a mobilização para o início das obras deverâ
começar antes do período das chuvas, para impedir interrupções em alguns
trechos e um futuro atras.o no escoamento da safra agrícola.
Eliseu Resende destacou a importância da construção de rodovias vicinais e anunciou o têrmino da terraplenagem da rodovia Transpantaneira, ligando Cuiabã a Corumbã.
O aumento da demanda de transporte da região Centro-Oeste em direção aos portos foi considerado por ele como problema '"'contornãvel", através das seguintes alternativas: ligação ferroviâria Brasfiia-Uberlândia, seguindo depois, por um lado, para São Paulo e por outro para Vitória; e a li~
gação de parte deste trecho à Ferrovia do Aço, que levará ao porto de Sepetiba.
Dentro de cinco anos, segundo Eliseu Resende, o setor ferroviário alcançarA uma participação superior a 30 por cento da movimentação global de
transporte de carga no País.
Globo- Quais são as perspectivas de reinício das obras da Transpantaneira?
Eliseu - A Transpantaneira é uma estrada que vem sendo construída
por um batalhão. Ela segue de Cuiabá a Miranda-Aquidauana-Corumbã.
O asfalto jã está ligando Cuiabá-Aquidauana e Miranda. Reclama-se um
curto percurso de asfalto, de Miranda a Corumbâ.
Globo- Como será resolvido o problema da inundação de um trecho
da estrada, em determinada êpoca do ano?
Eliseu- Nas últimas chuvas, um trecho da estrada foi realmente inundado, porque era muito baixo em relação ao nível das âguas. Mas, este trecho
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jã foi elevado, para evitar que o fato se repita nas próximas chuvas. Dos 700
quilômetros totais, faltam apenas 90 quilômetros de terraplenagem.
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(Publicada no DCN- Seção II, de 25-8-81)

RETIFICAÇÃO
Na pãgilia 3.845, i' coluna, no item n9 16, na relação das matérias constantes da Ordem do Dia que tiveram a votação adiada; bem como na pãgina
3.857, 2• coluna, no item n'? 16 da Ordem do Dia designada para a próxima
sessão,
Onde se lê:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 168, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 171, C, do Regimento
Interno ...
Leia-se:
Votação, em turno único, do Requerimento nç 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno ...

•

SECRETARIA-GERAL DA MESA
RESENHA DAS MATl?.RIAS APRECIADAS DE I• A 31 DE AGOSTO
(ART. 293, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO)
Projetas aprovados e encaminhados à sanção

Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1981 (n• 4.884/81, na Casa de origem) que dispõe sobre isenção da multa prevista no art. 89 da Lei n9 4.737, de
15 de julho de 1965- Código Eleitoral, estabelece critérios para distribuição
dos recursos do Fundo Partidário referente aos exercícios de 1979 e 1980, e dâ
outras providências. Sessão: 19-8-81 (Extraordinãria).
Projeto de Lei da C.âmara n• 88, de 1980 (n• 3.668/80, na Casa de origem), de inid:itiva do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre proventos de funcionários aposentados ou postos em disponibilidade, e dá outras
providências. Sessão: 27-8-81 (Extraordinária).
Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-DF, que institui a Taxa de
Limpeza Pública no Distrito Federal e dâ outras providências. Sessão: 27-881 (Extraordinãria).

•

Projetos aprovados e encaminhados à promulgação
Projeto de Resolução n• 26, de 1981- Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a execução dos arts. 278 e 279 da Lei n• 1.244, de 20 de dezembro de 1977, que instituiu o Código Tributário do Município-âe Bebedouro,- Estado de São Paulo. Sessão: }9~8-81 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n9 33, de 1981- Comissão de Constituição e Jus~
tiça, que suspende a execução da alínea "'·e" do art. 36 da Lei n9 752, de 29 de
dezembro de 1975, do Município de Cosmorama, Estado de São Paulo. Sessão: I•-8-81 (Extraordinãria).
Projeto de Resolução n• 34, de 1981 - Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a execução do Decreto n<? 182, de }9 de abril de 1977, do
Município de Faxinai do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 198-81 (Extraordinãria).
Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1980 (n• 39/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto do Acordo para evitar a Dupla Tributação
em Matéria de Transporte Aéreo, celebrado entre a República Federativa do
Brasil e a República da Venezuela, em Caracas, a 7 de novembro de 1979.
Sessão: 3-8-81 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n• 25, de 1981 -Comissão de Constituição e Justiça, que suspende a execução do inciso III do art. 91 da Constituição doEstado de São Paulo. Sessão: 3-8-81 (Extraordinãria).
Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1976 (n9 17/79, na Câmara dos
Deputados), do Senador Nelson Carneiro, alterando o Decreto Legislativo n9
96/75, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. Sessão: 5-8-81.
Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1980 (n• 59/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto do Acordo sobre Sanidade Animal em
Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da República 'Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, a 7 de novembro
de 1979. Sessão: 12-8-81 (Extraordinãria).
Projeto de Resolução n9 42, de 1981- Comissão do Distrito Federal,
que aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício
financeiro de 1978. Sessão: 12-8-81 (Extraordinãria).
Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1979 (n9 26/79, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto do Protocolo que modifica o Convênio
Sobre Danos Causados a Terceiros, na Superfície, por Aeronaves Estrangeiras, assi:nado durante a Conferência Internacional do Direito Aéreo, realiza-
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da em Montreal, Canadá, de 6 a 23 de setembro del978. Sessão: 13-8-81 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n9 47, de 1981 -:-Comissão de Constituição e Justiça. que suspende a execução do art. 204 da Lei n9 921, de 26 de dezembro de
1977, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de lgarapava, Estado de São Paulo, bem como da Tabela 1, anexa à referida lei. Sessão: 20-881 (Extraordinária).
Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1980 (n• 62/80, na Câmara dos
Deputadps), que aprova O texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e
Industrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasilia a 23 de julho de 1980. Sessão: 26-8-8 L
Projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados

•

•

•

•

Projeto de Lei do Senado n9 227, de 1981, Senador Passos Pôrto, que dispõe sobre o direito de ação das Associaçõ'esAmbientais. Sessão: 19-8-81 (Extraordinâria).
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'» 11, de 1981 (n'»
4.261/77, na Casa de origem), que altera a redação do caput do art. 17 da Lei
n" 6.091, de 15 de agosto de 1974, que dispõe sobre o fornecimento gratuito
de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, e dã
outras providências. Sessão: 12-8-81 (Extraordinãria).
Projeto de Lei do Senado n9 8_1; de 1980, Senador Nelson Carneiro, que
dã nova redação a dispositivo do Decreto-lei n'? 594, de 27 de maio de 1969,
que institui a Loteria Esportiva Federal e dã outras providências. Sessão: 13·
8-81 (Extraordinária).
Projeto de Lei do Senado n9 351, de 1979, Senador Roberto Saturnino,
que dispõe sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, e dã outras providências. Sessão: 13-8-8) (Extraordinãria).
Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1981, do Senador Luiz Viana, que
autoriza o Senhor Presidente da R~pública a conceder pensão especial. Sessão: 17-8-81.
Projeto de Lei_do Senado n9 333, de 1979, do $enador Nelson Carneiro,
que altera a redação do § 3• do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943. Sessão; 20-881 (Extraordinãria) .
Projeto de Lei do Senado n9 204, de 1981, do Senador Jprge Kalume, que
isenta de pagamento de multa os eleitores faltosos, e dá outras providências.
Sessão: 20-8-8) (Extraordinãria).
Projetos aprovados em turno único e encaminhados à Comissão de Redação
Projeto de Decreto Legislativo n• 06, de 1981 (n• 63/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto do Trafado de Amizade, Cooperação- eComércio" entre O Governo da República Federativ-a do Brasil e o Governo da
República da Zâmbia, concluído em Lusaca, a 5 de junho de 1980, Sessão: 138-81. (extraordinária)

Projeto de Resolução n"/86, de 1980- Comissão de Economia- que
autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis (SP) a elevar em
Cr$ 25.093.740,67 (~inte e cincO milhões, noventa e três mil 2 setecentos e quarenta cruzeiros c sessenta e sete ceritavos) o inontante de sua dívida consolida·
da. Sessão: '25.8.81.
Projeto de Resolução n• /87, de 1980- Comissão de' Economia- que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre (PR) a elevar em
Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros
c vinte centavos) o montante de s~a _dívida consolidada. Sessão: 25-8-81.

•

-.

Projeto de Resolução n' 188, de 1980- Comissão de Economia- que
autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista (SP) a elevar em
Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e um cru ..
zeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 258-81.
Projeto de Resolução n' 202., de 1980 --Comissão de Economia - que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas (MG) a elevar em
Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e
treZentos cruzeiros) o montante de sua dívid~ consolidada. Sessão: 25.8.81.
Projeto de Resolução n' 203, de•/980- Comiss~o de Economia- que
autoriza a Prefeiturã Municipal de Virgem da Lapa (MO) a elevar em
Cr5 21.171.150,00 (Vi:Ate e, um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinquenta cruzeiros) o montante de sua~dívida consolidada. Sessão: 25-8-81.

Projeto de Resolução n• 206, de 1980- Comissão de Economia- que
autorizá a Prefeitura Municipal· de Nova Andradina (MS) a elevar em
Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e ciricõ mil, novecentos e oiteilta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
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Projeto de Resolução n" 36, de 1981- Comissão de Economia- que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a elevar em
Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa
e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sessão: 25-8-81.
Projeto de Resolução n'l87, de 1981 -Comissão de Constituição e Justiça- que suspende a execução da Lei n• 634, de 1' de abril de 1975, do Município de Rinópolis, Estado de São Paulo. Sessão: 26-8-81. (extraordinária).
Prqjeto de Decreto Legislativo 1f9 24, de 1980_(n9 64/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto da Convenção n9 142 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a
23 de junho de 1975, durante a 60• Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Sessão: 27-8-81. (extraordinária)

Projeto de Decreto Legislativo n• 3/ ,_de 1980 (n' 65/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto da Convenção n'» 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em Ge-nebra, a 24 de junho de 1970 durante a qllinquagésima quarta Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Sessão: 27-8-81.
(extraordinãria.
Projeto aprovado em primeiro turno e encaminhado à Comissão dé Redação

Projeto de Lei do Senado n• 219, de 1979, do Senador Nelson Carneiro,
que dã nova Redação ao caput do Art. 15, do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que alterou a legislação do Imposto de Renda das pessoas
físicas. Sessão: 19-8-81. (extraordinária)
Projetos aprovados em segundo turno e encaminhados à Comissão de Redação

Projeto de Lei do Senado n• 296, de /980, Senador Aderbal Jurema, que
estende à Federação Nacional de Associações Economiãrias os benefícios da
Lei n• 1.134, de 14 de junho de 1950. Sessão: 12-8-81 (extraordinãria)
Projeto de Lei do Senado n• 246, de 1979, Senador Aloysio Chaves, que
dá nova redação a dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966.
Sessão: 19-8-8;,
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades
Menagem n• 182, de 1981 (n' 302/81, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcel Dezon Costa Hasslocher, Embaixador do Brasil junto à Re-·
pública Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto. Sessão: 19-8-81 (Extraordináriã).
Mensagem n• 183, de 1981 (n' 306/81, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 1' Região, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
Superior doi Trablho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Hildebrando Bisaglia. Sessão: 19-8-81 (Extraordinãria).
Mensagem n• 186, de 1981 (n• 322/81, na origem), Jlela qual o Senbor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor José Néri da Silveira para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro João Leitão de
Abreu. Sessão: 19-8:81 (Extraordinãria).
Projetos rejeitados e encaminhados aQ Arquivo
Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1979, Senador Orestes Quércia, que
eleva o valor da importância depositada em favor do empregado, quando rescindido seu contratO sem justa causa, alterando o art. 69 da Lei do Fundo de
garantia do Tempo de Serviço- Lei no? 5.107, de 13 de setembro de 1966- e
determina outras providências. Sessão: 5-8-81.
Projeto de Lei do Senado n• I, de 1981- Complementar, Senador Itamar Franco que veda a alteração dos casos de inelegibilidades e das normas
eleitorais ou partidárias, no período de l (um) ano imediatamente anterior.
Sessão: 19-8-81.
Parecer aprovado
Parecer n'? 270, de 1981, que conclui pelo arquivamento do Projeto de Resolução n9 35, de 1981, da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura·
Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$ 293.793.000,00 (duzentos e
no'{ehta e três milhões, setecentos e _noventa e três mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Sessão: 6-8-81 (Extraordinãria).
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ATO DO PRESIDENTE
N• 105, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e em cumprimento ao disposto na Resolução n9 146, de 1980, resolve conceder progressão vertical em vagas originárias ou decorrentes aos servidores do
Quadro Permanente e do Quadro de Pessoal CLT, conforme relação anexa,
vigorando seus efeitos a partir de J9 de julho de 1981.
Senado Federal, 28 de agosto de 1981. -Senador Jarbas Pa~sarinho,
Presidente do Senado Federal.
ANEXO I AO ATO N• 105/1981 do
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
Relação dos servidores do quadro permanente e do quadro de pessoal CLT do Senado Federal beneficiados pela aplicação da progressão vertical, em vagas originárias ou decorrentes, na forma dos critérios estabelecidos pela Resolução nP 146, de !980. nas categorias
funcionais de inspetor de Segurança Legislativa, assistente legislativo,
assistente de plenários, téCidcó em legislação e orçamento, odontólogo, agente administrativo, datilógrafo, motorista oficial, agente de
portaria, art(fice de mecânica e artífice de eletricidade e comunicação.

I -GRUPO: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO
1 - Categoria Funcional de lnspetor de Seguranea Legislativa

A- da Classe única, ref. NS-16 para a classe especial, ref. NS-17, nos
termos do artigo 31, II da Resolução n' 146/80 e artigo 2• do Ato n• 15/80 da
Comissão Diretora.
Relação nominal:
OI. José Argemiro Batista
02. Manoel Elias Sobrinho
03. Dilermando Louzada
04. Carlos de Oliveira Salles Filho
05. Izidoro Pereira dá Silva Barreto
06. Irton Siqueira Machado
07. Luiz Motta da Costa
08. Ernesto da Silva
09. Roberto das Neves
10. Gilson Gomes Feitosa
11. Manoel Vieira dos Santos
12. Severino Estevão Ramalho
13. José da Silva
14. Moacyr Medeiros Costa
15. Pedro da Silva Brito
16. Antonio Ernesto Pincovscy
17. Jacy Ribeiro de Carvalho
18. Jorge Parreira da Silva
19. Paulo Sérgio Ferreira
20. Présbi Elpídio de Medeiros
21. Francimá Alves de Queiroz
22. José Geraldo Pereira
23. João de Deus Vizioli
2- C'ategoria Funcional de Assistente Legislativo

A - Da Classe "C", ref. NM-33 para a Classe Especial, ref. NM-34.
N• de vagas: 10
Relação nominal:
01. Waldemar André Pina
02. Gumercindo Rodrigues da Mota
03. Franck John Phillips
04. João Brasilício Rosa
05. José da Silva
06. José Ferreira Lima
07. Josué Ribeiro da Silva
08. Adonias Tavares de Souza
09. Augusto Rodrigues de Lima
IO. Salmon Lustosa Elvas
B- Da Classe "B", ref. NM-27 para a Classe "C", ref. NM-28.
N9 de vagas: 10
Relação nominal:
01. Rosangela Costa Lopes
02. Alcione Maria Montandon
03. Zélia Frota Aben-Atar de Souza
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04. Aricelso Lopes
05. Celso Dantas
06. Carlos Eduardo Campos Ábrego
07. Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto
08. Aryceva Granado da Silva
09. Adalberto Bezerra Delgado
10. Wellington Celso Aranha

•

3 - Categoria Funcional de Assistente de Plenários

A- Da Classe "D", ref. NM-27 para a Classe Especial, ref. NM-28.
N9 de vagas: 02
Relação nominal:
01. Ernesto Sergio Setta
02. Edmilson Joaquim de Oliveira

•

II-GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR
1 - Categoria Funcional de Técnico em Legislatão e Orçamento

A- Da Classe "B", ref. NS-21 para a Classe Especial, ref. NS-22.
N I de vagas: 02
Relação nominal:
01. Tenissoy de Araujo Lima
02. Tania Mara Camargo Falbo
2- Categoria Funcional de Odontólogo

B- Da Classe "B", ref. NS-16 para a Classe "C", ref. NS-17.
N• de vagas: OI
Relação nominal:
01. Nilton Mondin Pinheiro Machado

•

3 - Categoria Funcional· de Pslc<llogo
A- Da Classe "C", ref. NS-18 para a Classe Especial, ref. NS-19, nos
termos do artigo 31, inciso II da Resolução n' 146/80.
Relação nominal:
01. Eleonora Rachel de Carvalho Negrelli
4-

Categoria Funcional de Arquiteto

A - Da Classe ~·B", ref. NS-16 para a Classe "'C", ref. NS-17, nos termos do artigo 31, inciso II da Resolução n' 146/80.
Relação nominal:

•

01. Lucia Maria Borges de Oliveira
5-:- Categoria Funcional de Técnico em Administração

A- Da Classe "B", ref. NS-16 para a Classe "C", ref. NS-17, nos termos do artigo 31, inciso II da Resolução n' 146/80.
·
Relação nominal:
01. Ricardo Frederico Secco Tavora
6 -Categoria Funcional de Contador

A- Da Classe "B", ref. NS-16 para a Classe "C", ref. NS-17, nos termos do artigo 31, inciso II da Resolução n• 146/80.
Relação nominãl:
01. Geraldo Coutinho Corrêa

•

7 - Categoria Funcional de Assistente Social

A- Da Classe "B", ref. NS-18 para a Classe Especial, ref. NS-19, nos
termos do artig~ 31, inciso II da Resolução n' 146, de 1980.
Relação nominal:
01. Heloisa Helena Dias
I1I - GRUPO -SERVIÇOS AUXILIARES
1 - Categoria Funcional de Agente Administrativo

A - Da Classe "C", ref. NM-29 para a Classe Especial, ref. NM-30.
N9 de vagas: 07
·
Relação nominal:
01. Higino José do Espírito Santo
02. José Faustino da Costa
03. George Delanou Trindade Silva
04. Clei de Jesus Pereira
05. Almerinda Muniz Bezerra Laranjal
06. J urema Duarte
07. Valdoeste Braz Vallocci
B - Da Classe •\B", ref. NM-24 para a Classe "C", ref. NM-25.
N• de vagas: 08

•
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Relação nominal:

Relação nominal:

Ol. Raimundo Veloso de Almeida
02. Antonio Felix Pereira
03. Irene Pereira de Mcllo
04. Leonardo Joffily
05. Sebastião Bernardes Ribeiro
06. Edelson Galdino da Silva
07. José Augusto Panisset Santana
08. Manoel Francisco da Silva

01. Felix dos Santos Filho

2 - Categoria Funcional de Datilógrafo
A- Da Classe "B", ref. NM-20 para a Classe Especial, ref. NM-21.
N' de vagas: 02
Relação nornínal:

N~'

01. Renato Abecassis
02. Francisco Wilbur Pim.e.ntel Pinheiro
IV- GRUPO- SERVIÇOS DE TRANSPORTES OFICIAL E PORTARIA

I-

Cate~oria

Funcional de Motorista Oficial

A- Da Classe "B", ref. NM-13 para a Classe Especial, ref. NM-14.
N'i' de vagas: 02
N'i' de ocupantes - 01
Relação nominal:

•

01. Braz Elias de Araujo

OI.
02.
03.
04.
05.
06.

Sebastião Pedx:o Ferreira
Antonio José Custódio
Julieta Pereira da Silva
Raimundo Alves de Carvalho
Ayrnoré Júlio Pereira
Geraldo Afonso Pinto

B- Da Classe "A", ref. NM-5 para a Classe "B", ref. NM-6.
N'i' de vagas: 06
Relação no_minal:

01. Sebastião-Armando Marciliano

•

02.
03.
04.
05.
06.

José Guimarães Ãvila
Maria Eudócia Torres
Raimundo Nonato
Maria Albertina Barbosa
Florisvaldo Miranda Darnascena

V- GRUPO- ARTESANATO
1 - Categoria Funcional de Artíficie de Mecânica
A - Da Classe "B", ref. NM-16 para a Classe "C", ref. NM-17.
N• de vagas: OI

•

,.
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2 - Cate~oria Funcional de Eletricidade e Comunicacão
A -Da Classe "D", ref. NM-27 para a Classe Especial, ref. NM-28.
'f\;9 d~ vagas: O1
Relação nomirial:

01. Josias Pereira Ribeiro
B- Da Classe "C", ref. NM-22 para a Classe "D", ref. NM-23.
de vagas: 02
Relação nominal:
Ol. Manoel James Pontes Ibiapina

02. Sebastião Miguel da Silva
C- Da Classe "B", ref. NM-16 para a Classe "C", ref. NM-I7.
N~' de vagas: 02
Relação nominal:
Ol. Ceci Ferreira Coelho

02. Wilma Borges de Santana
Quadro de Pessoal CLT
Progressão vertical com base nos artigos
22 e 23, inciso li da Res. 146/80
I - GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR

2- ('atcgoria Funcional de Agente de Portaria
A- Da Classe "B", ref. NM-10 para a Classe Especial, ref. NM-1 L
N'i' de vagas: 06
Relação nominal:

•
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1 - Categoria Funcional de Engenheiro
A - Da Classe "C", ref. NS-21 para a Classe Especial, NS-22.
Relação nominal:
01. Edwiges de Oliveira Cardoso

I I - GRUPO- SERVIÇOS DE TRANSPORTES OFICIAL E PORTARIA
1 - Categoria- Funcional de Agente de Portaria
A- Da Classe "B", ref. NM-10 para a Classe Especial, ref. NM-1 I.
Relação nominal:
01. Gustavo José da Silva
Senado Federal, 28 de agosto de 198 I.
ATO N• 106, DE 1981
DO PRESIDENTE DO SENADO
O Presidente do Senado Fc;:deral, no uso de suas atribuições regimentais
e com base no que estabelecem as Resoluções n'i's. 146, de 1980, e 50, de 1981,
resolve:
- Conceder progressão_ especial e ascensão funciorial aos servidores
aprovados nas provas de seleção internas e cujos nomes constam das relações
anexas, encaminhadas pela Subsecretaria de Pessoal.
Senado Federal, 28 de agosto de 198!. - Senador Jarbas Passarinho,
Presidente.
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A N E X '1

•

I

PROGRESSAO ESPECIAL - 14 + 1
PARA A CATEGORIA
NO ME

Setembro de 1981

s
o

A N T E R I

CATEGORIA

= 15

DE

FU~C!ONAL

vagas*
LEGISLATIVO

T~CN!CO

I

T

u

A

ç

.

ó

R

A

REFERENciA

CLASSE

Ã

T

CATEGORIA

01.

MARIA LOCIA CAI.Jlli:S PEREIRA MEIRA

ASSISTENI'E LE:iiSLATI\0

ESPEX::IAL

NM-35

TbrCDI..mi~

02.

FREIJERic PI)U!EIRO BI\RRE!AA

1iSSISTENI'E LEGISLm'I\D

ESPEX::IAL

NM-34

TilcmOOLmiSI.ATI110

u

A L

ClASSE

REFE!<ENciA

"B"
"B"

NS-12

NS-14

93.

BENEDITO \'AI<SON RIBEIIO

ASSISTENI'E LEGISLATIVO

''C''

NM-32

TilcmOO LmTSLATI\0

"A"

NS-8

04.

cx:rACILIO IX1l'RA MAIA

ASSISTENI'E LEGISLATIVO

ESPECIAL

NM-35

TbiCD LEGISI..AT:rn)

"B"

NS-14

os.

l\NA '>0\RI/\ DÊ OLIVEIRA Ml\CIWl)

ASSISTF:Nl'E LEGISLATI\0

ESPECIAL

NM-;34

Tllcmoo LmiSJ:J\TI\0

"B"

NS-12

06.

MARIA G:>RETI'E SOOZA lOOOS

ASSISTENI'E LEl3ISLATI\O

ESPEX::IAL

m-35

Tllcmoor.miSI.ATI110

UB"

NS-14

ASSISTENI'E LEGISLATIID

ESPECIAL

NM-34

TilcmOOLmiSI.ATI110

UB"

NS-12

ASSISTENI'E LEGISLATI\0

ESPECIAL

NM-35

TE'x::NIOO LEl3ISIJ\T:rn:J

"B"

NS-14

ASSISTENI'E LEGISLATI\G

ESPEX::IAL

n-!-34

TEn!IOOLmiSI.ATI110

"B"

NS-12
NS-14

07.

EYMARD DE AIMEim IDUSINOO

08.

ruuJo.tuNI:X)

09.

:RJBE:Rl' COlNl'lD DE OLI'ii'EIRA

10.

JCSE:

CARREJlO Sli.VA

l\SSIS!'ENI'E LEGISIATI\0

ESm::IAL

NM-35

TEn!IOO LmiSLATI\0

"B"

11, JCSELI'IO CXJRRElA E SILVA

ASSISTENI'E LEl3ISIATI\G

ESPEx::IAL

M-1.-34

====

"B"

NS-12

12.

aAUDIO HEDE:m:s DE SOUZA

ASSISTENI'E LEGISLATI\0

ESPEX::IAL

NM-34

TS:Nrro

LmiSIAT:rn:J

"B"

NS-12

MAURICIO LIM\ DE OOOZA

13.

LEIIA LEIVAS FERro 00STA

ASSISTENI'E LEX3ISIATI\O

ESPECIAL

NM-34

TE'.I::Nrro

LEX:>ISI.ATI\0

"B"

NS-12

14.

PAULO F'Rt'\N:'ISO:> DE ALBUQUE:mUE FORTES BRI'IO

ASSISTENI'E LEGISIATI\0

ESPECIAL

NM-34

Tllcmoo

===

"B"

NS-12

15.

ELIZABEI'H ALVARENGA ALVES DA.. Sll..VA

ASSISTENI'E LOOISIATI\0

ESPECIAL

NM-35

Tllcmoo r.mrsrmruo

"B"

NS-14

*

1 vaga preenchida

•

..

- especial por insuficiência de candidatos habilitados para ascensão funcional
por progressao

(Art. 45, § 19, Res. 146, de 1980)

•

ProGRESSÃO

ESPECIAL -

2 vagas

•

*

PARA A CATEGORIA FUNCIONAL DE INSPETOR DE

s
NO MI':

A N 'I' E R I
CATEIDRIA

ClASSE

o

I

T

R

REFE!<ENciA

u

A

ç

Â

I

SEGURA~ÇA

LEGISLATIVA

o
A T

UA L

CATEmRIA

·.·

Ol, l\IIICEUiO UlPEl

l\SSIS'l»l'lE LEXliSLATI\10

"B"

CLIISSE REFEH.EN:::J\

•

'

!M-27

INSPElUR !E smJIWÇA LffiiSLATIIIA

ÍNICA

t-S-12

•

Setembro de 1981
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•
PROGRESSÃO ESPECIAL

•

N

o

M E

01. E'SPEDI'ID Au::;tJS'IO CDNCEIÇÃO

l>'TII.OGR1\FO

02. EENIO DE SOUZA CDSTA

D>\TIIOGRAFO

03. I.AURINCO TEIXEIRA COSTA

*

*

s

T

I

u

ç

A

o

li

ANTE RI O R
CATEGORIA

.

05 VAGAS

CATEGORIA

CLASSE

~I>.

"B"

m-20

AGENI'E AtMlNISTRATI\0

''A"

,..._21

t«-23

1\GENI'E At:MINISTPl\TI\0

"A"

m-24

AGENI'E AmiNISTRAT:ruJ

nA"

l'l-1-24

ESPECIAL

NM-23

ESPEcrl\L

D>\TIIOGRAFO

A T U A L
ClASSE

I!EF'EI<ENCI>.

2 vagas não p:reimchidas P:,r progressão especial, por insuficiência de candidatos habilitados, sendo providas p:>r ascensão funcional

na fonna do § 19 do artigo 33 da Resolução n9 146/80.

r·r

ANEXO

•

ASC8NSÃO

FUNCIO~AL

13

vagas

PARA A CATEGORIA FUNCIONAL DE

s
A ,

NOME

CATEGORIA

LEGISLATIVO

u

A

ç

li

o

I O R

CJ..AS~E

A TU A L

~IA

CATEGORIA

~E

~

NS-21

Tl!X:NI(l) W3ISLATI\O

ESPE>::II\L

NS-22

BIBLIO'l'ECÃRIA

FSPE>::II\L

NS-21

Tl!X:NI(l) W3ISIATI\O

ESPEX::Iro:.

NS-22

03. Sn:tiD.l JOst .t<OONDlBEIG:R

Tl!:C. EM a::MUNIC. SOCII\L

ESPE>::II\L

NS-20

'l'EX::NICO LEGI.SLA.TI\Q

·~c"

NSC21

04. HE:LOISA HELENA. DIAS

ASSISTENTE SOCIAL

"8"

NS-18

~ICO LOOISLATI\0

"C"

NS-19

OS. CAroLINA t-1ARIA Fa.lPElJ FORIUNi\

BIBL!OI'ECARIA

ESPECIAL

N5-21

Tl!X:NI(l) W3ISIATI\O ,ESPECII\L

TEC. EM a:M. SOCIAL

ESPECIAL

NS-19

Tl!X:NI(l) W3ISil\TI\O

"C''

NS-20

"B"

NS-18

TECNICO LffiiSIATI\0

"Ç"

NS-19

06. ANIONINJ OIA\U DE
01.

*

T

FSPE>::II\L

*

02. diNDIIY\ ~1ARIA PIRAGIBE GRAEFF

•

~

l

BIBLIO'l'ECÃRIA

01. BENEDI'Dl. MARIA DE S)UZA

•

T E

T~CNICO

r~

ro sco::mm

~lilA

CAVAI..CIINT;E

ASSISTENI'E S::X::IAL

NS-22

08. C1\RWS ALEERIO DE SOUZA IDPES

TEC. EM a::M. SCC'IAL

FSPE>::II\L

NS-21

TE:NI(D LEX:i!SLM'IVO

ESPE>::IAL

NS-22

09. NELSCN CI.El:lMENIS OOTEL!J:l

TEC .. EM CCM. S::CIAL

ESPE>::II\L

N$-21

TECNI(l) W3ISLATI\O

FSPE>::II\L

NS-22

10- .ANi\ Z..lARIA DE OLIVAL VELC:l9::J

TEC. EM a:M. -SOCIAL

"B"

NS-13

'IECNI(l) W3ISIJ\TI\O

"B"

11. ANIONIO- .JosE: VIANA-Fnro-

1\GEN'I'E ACM)NISTPATIW

ESPECPL

NM-32

'I'a:NIID- LBJISIATIVO

''A"

NS-8

12. WIUDINEY DE OL:rt.nrrRA Ll'IDES-

AGEN'l'E AD!'flNISTRATI\10

ESPECIAL

NM-32

Tl!cNrco

"A"

NS->1

NS-14

NA FOR'IA _to Am:IGO _60 Jli"-1. RES • .146/80, FrcDU ~A SERV'JlX)RA A ASC::ENSiO FUNCIONAL EOR HA.VER SliX) c:tJ'.\SSIFICADÃ NJ Prca:s9J SELE'I'IVO
REALIZAOO EM 1980 •

.**

.1 V11GA

"Ní\0 PF.Çf.l!m. - POR'~ FUNCICNAL, POR INSUFIC!ENCIA DE CANDIDATOS FmBILJ:TAI:OS, SEXO P~ POR~ ~m::m,. NA_.

roR11> 00

•

§

19 00 AFIXIOO 45, D>\ l<ES. 146/80,
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Set(!-mbro de 1981

•

12 -t -11 :: 23 vaqas_ *

ASCENSÃO FUNCIONAL

Pi\RA A CATEGORIA FUNCION!iL DE lSSISTCNTE I -~
r.'GJSI.l'TI''O
J

'

~

s
N O H E

CLASSE

CATEGORIA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
· 07.
08.
09.
10.

TA:RCISIO BAR.~ DE PINR)
FRANCISCO GUWIER!•18 THU:ES RIBEiro
HARIJI.. DE JESUS SOr:mEIRI\ DE Cl\S'riD
LUIZ HU·iBERTO DE FREITAS
!<LEBCR AlOJFOR/\00 bE lJI.CERDA
JOANICE SEIXAS Q\RCIA
MO:: 11\R CAV7'if.CJINIT. UENDE'S

AGENTE DE FORI'l\RIA,_
AGEN'l'C l\J:t1INISTru\TI\Q
AGEN'I'E 1'\I)j\U:NISTM'ri\0
AGf:.Nl'E l\0'1INISI'MTI\Q
Dl\'l'Il.()("J'J\.!.'O
AGENI'E 1\I.:MINISTAA'I'IVO
AGI::Nl'E 1\D\tiNISTPJ\'l'IVO
AGENI'E 1\[MrnlSTRA.'l'IVO

liER·!IS Pllii"'IO OJ;>IES
JCSEFA FIDR DE lnD OLIVEIAA

DATILD3Rl\FO
Am'. DE Mcc!iNICJ\

SEBi\ST:úiD CELI:STTID DE OLIVEIRA FIIH)

11. JCGE: FEm1\Nr:o o:t!ES FE:t'IOSA

AGI::NTE 1\D.'-'IINISTMTI\0
Dl\TILCCMfO
1\GiNill ID1INlSTRA'rru:::>
AGENI'E AThl.t.INISTMTI\0
AG8NTE AD!'-1INIS'l'FA't'IVO
Dl\TllOGMFO
AGENTE DE FORTJ\RIA
t-OlORlS'I'A OFICIAL
AGENI'E JI.Dr.UNISTRA.TI\D

12 • . l-11\!Ul\ HELENA DE SOUZA MENDES DUARl'E
13. FOSALINO PLREIRA t-11\RCUE$ NErO
14. PAI!ll.'t-."DA LTI·IIl. SQI\RES
15. AOiio DA. OOSTl\ NUNES
16. Gli.SPARINt\ OONÇALVES
17. PAULh FR.IIN::INEI'E TRIND1\DE DE ()JEIRJZ
18. JOSt ~!l\Fi'COS_ DE FREITAS
19. JUSt PCDRJ CELESTlNJ
20. CASE:UOO Nl\RI'INS FERNANDES
21. l-lJNICA HIRANDA CRUZ P.IEIEIOO

AGENTE ru::t-1m'ISTPATIVO
AGENrE AJ::l>lmiSTRATIVO

22. EDSON DE ALEN:::AR DANI'AS
23. W\LDEN'ICE SOARES~

AGENTE AI:MINISTRA.Tl\'0
Dl\Tli.OG!WO

*

r

A N T E R

o R'

u

T

NM-5
NM-32
Nr-1-32
NM-32

"A"

"O"

LD::;ISU\TI\'0
LEGIS!ATI\'0
LmiSIJ,TI\0
LffiiSLATI\t>
LEGJSU,Tl\D
Lf.GISLf,TI\D
LB'.;ISUI.Tl\D
LIX;ISLl\TI\;!J
LI:r.ISJ.J\TI\tl
:ur.; ISU\TI\'O
LIZI'.JISU\TI\·D
LEGISU1'I'I\tJ
LEGISLt'\TI\0
LCGISU1'I'I\:O
LEGISIJ\TI\D
LIXiiSUI'fiVD
LEGISJ.J\TI\D
LECISI.JI'I'I\tl
LEGISU\TI\10
LEGISIJI.T!VD
LEGISU\TIVO
LffiiSI.ATM
ASSISTENI'E LEGISlM:ruJ

N'-1- J2
N'1-32
NI-1-32
Nr-t-20
Ntot-22
t-1-1-32
NM-23
NM-29
N!'t-32
Nl:1-32
NH-23
Nto-t-13
1':1-18
N1'1-29
NM.-32
t-11-29
t-l-1-32
1-M-20

"B"
"C"
ESPECIAL
ESPECJN.
"C"
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIJ\L
ESPECIAL
ESPECIAL
"C"
ESPECIAL
"C"
ESPECIAL

"B"

f:L.'ISSE

CATEGORIA

ASSI.!:i'I'l:NI'E
ASSIS'l'ENTE
1\SSJSTI!-li'E
l\S!:>IS1'Efl'I'E
1\SSIS'l'ENI'E
ASSISTI:NI'E
liSSIS'l'l:ll'l'E
ASSIS1'ENI'E
ASSJSTENl'E
ASS IS'I'Em'E
l\SSIS'I'EI>fl'E
ASSJSTDll'E
J\SSISTI:NI'E
ASSIS'I'\;Nl'E
1\SSI!:.'l'EN'I'E
1\SSIS'I'llfl'E
1\SSISTENTE
ASSlS'I'ENTE
1\SSISTENI'E
ASSISTENI'E
ASSIS'I'ENI'E
ASSISTENI'E

1':1-20

ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL

o

A

A T U A L

REFERE:N:::IA

ESPECIAL
E'SPIX:IAL
ESPCC'L\L

~

ç

A

REFER!N:IA

1'-l·t-19
N:-1-33

"l\"
"C"
"C"
"C"
"A"
"C"
"C"
"C"
"A"
"l\"
"C"
"B"
"C"
"C"
"C"
"B"
"A"
"A"
"C"
"C"
"C"
"C"

l'r·!-33
I-:·1-24
N:·!-30
r-::::·t-33
t-:-!-33
N:t-24
r-t'·t-19
r-:.r-19
N-1-30
r-:-t-33
Nl-!-30
N>t-33

"A"

NM-21

~-t-33

t-l·l-33
N:·l-21
~-1-33

Ni'·l-33
N:-1-33
f'.".!-21

•

t-N-23

•

vagas não preenchidas por progressão espeCial, por insuficiência de candidatos habilitados, send~ P:t2
vidas por ascensão funcional na forma do§ 19 do artigo 33 da Resolução n9 146/80.

11

•

2 + 2 = 4 vagas *

ASCENSÃO FUNCIONAL

PARA A CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSISTENTE DE PLENARIOS

s
NOME

ANTERIOR
CLl\SSE

CATEmRIA

01. MARIA ANGELICA DE FREITAS SAN'IOS
02. UJCILIO DE CARVAI.HJ r-KJNIZ
03.

ANA I>\l\RIA

Dl\.

STI.VA

**

04. AnlU..BERIO ALVES 'JORRES

*

**

**

**

I

u

T

A

ç

/(

o

I

REFEREI<ciA

ATUAL

CATEmRIA

artigo 33 da

"B"

NM-10

ASSIS'JD.l"TE DE PLENAA!OS

"A"

~-11

AGENTE DE roRI'ARIA

''Bn

n-t-10

ASSISTENI'E DE PLENl\RIOS

"A'i

N-1-11

AGENTE DE FORrARIA ESPECIAL

NM-13

ASSISTENI'E DE PIENliRrOS

"A"

N+-14

ESPECIAL

No!-13

ASSIS'I'ENl'E DE PIENliRrOS

uA"

tt!-14

AGENl'E DE PORI'ARIA

~lução

**Na fotma do artigo 60 da. Resolução

vo

~alizado

REFERENciA

AGENl'E DE FORrARIA

2 vagas não preenchidas r-or prcgressão especial, r:or insuficiência de candidatos habilitados, sencb providas
na fOJ::ma do § 19 do

CLl\SSE

n9

rQ- 146/80,

146, de

p:::a:'

asomsão :funcicrlal

•

•

1980.

fiCDU assegurada asoensão.funclonal aos servidores classif~ no pmcesso

selet! .

em 1980.

.
-

Setembro de 1981

•

ASCENSÃO FUNC~ONAL

1

+ 1 = 2 vagas *

FUNC~ONAL

PARA A CATEGORIA

u

T

I

ANTERIOR

N O M E

CLASSE

CATEGORIA

LEGISLAC~O

DE T€CNICO EM

s

•

Terça-feira I"
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ç

A

E ORÇAMENTO

o

Ã

ATOAL

I

I

REF'EROCIA

CATFroRIA

CLASSE : REF'ERENCI1
I

01. CARLOS ALBERIO DE LIMA

ASSISTENI'E LEGISIATI\iO

"C"

NM-33

T!icNIOO EM LEl:OISIAÇÃO E ORÇN-lENIO

"A"

NS-12

02. JOSt HENRIQUE PEP.ES DE CARVALHJ

ASSISTENI'E LEGISLATIVO

ESPEC:IAL

NM-34

'I'S:NIOJ EM LEGISlAÇÃO E OIÇJ\MENIO

"A"

NS-12

*

1 vaga não preenchida );:Or progressão especial, p:~r insuficiência de candidato hablitado, sendo provida );:Oi as:censão funcional na foma
do § 19 do artigo 33 da Resolução jn9 146, de 1980 •

•

ASCENSÃO FUNCIONAL - 1 vaga
PARA A CATEGORIA FUNCIONAL DE TtCNICO EM COMUNICACÃO SOCIAL

s
N 0 ME

01. PAUW HENRICUE FERI<EIAA llEZE:RRA

•

CLASSE

"C"

ASSIS'l'ENI'E LEGISJ:.ll.TI\U

ASCENS~O

PARA. A

FUNCIONAL

CA.T.m::miA

NOME

Ã

o

~

Wl-28

ARr. ELEr. a:MUNIC1'1;ill:>
-

CLASSE REF'E:RE NC!A

T!icNIOO EM C!MlNICl\Çl'll SCCIAL

0_5 VAGAS

A N TE R I

01 .. SIR PEBES DE l3ARR)S

Cl\TEOORIA

"A"

NS;-4

*_

FUNCIO'NAL DE AGENl'E ~IVO

CATEGORIA

1IGENl'E DE fORl'ARIA

CLASSE

"D"
ESPECIAL

I

o

T

u

A

ç

Ã

o

R

A T U A L

REF'EROCIA

CATEGORIA

CLI\SSE

REFERENciA

1><-27

AGENI'E AJ:r.trn!STPm'I\D

"C"

l'>l1-28

t'M-13

PGENI'E .Ar:MINISTRATIVO

"A"

l\.."'1-17

03. GENIISJN 00 ESP!RITo SAmO Jl\Ml\R

ARI'. MF.C1\NICA

"C"

~-22

AGENI'E AI:MINIS'I'RATIVO

"B"

k""''-23

04 • ~1A.THILDE JABRE

ARr. ELEr. a:t1UNIC1'1;ill:>

"B"

t-M-16

AGENI'E ACt1lNISTAA.Trn:>

"A"

N:1-17

oS.

•

ç

A

A T U A L

s

02. S~IIiD MARlNOO DI< PAlJáio

u

T

A N T ERI-oR

Cl\TEOORIA

•

r

JOSE: .JOAQUJl1 PEREIRA DA sn.VA

AGENI'E DE FORI'ARIA

ESPECIAL

NM-13

AGENTE AIMINISTRATII<

"A"

NM-17

06. JOsE: NALW GUALBERL'O PEREIRA

AGEN1'E DE FORI'ARIA

ESPECIAL

N-1-13

AGENIE Art.W..'ISTRATm

"A"

m-17

07. PAUI.O RJDRIGUE'S DE S00ZA

AGEN'IB DE FORrARIA

ESPECIAL

NM-13

l<lENTE AIMINISTRATrn

"A"

r-M-17

*

2 vagas não preenchidas por progress~ cspecl.<J.l, por insuficiência de candidatos habilltad::>s, sendo providas fOr ascensão funcionl.l

foi!lla do § 19 do artigo 33 da Resolução n9 146/80.

-102.1

4024 Terça-feira 1'>'

ASCENSÃO

PARA A

FUNCIONAL

CA~EGORIA

-

vagas

2

*

•

FUNCIONAL DE MOTORISTA OFICIAL

s

I

T

u

A

ç

Ã

o
A T U A L

A N TE R I O R

NOME
CATEGORIA

O1. AYRroN JOR:iE cr.APP

* Provida

Setembro de 1981
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ARI'J:FICE DE MEC'ANICA

CLASSE

"B"

JlEFERE:ociA

NJI-16

CATEGORIA

M1IORISl7\. OFICIAL

CIASSE

ESPR:IAJ

l>EFERENCIA

NJI-17

•

01 vaga pelo único candidato habilitado.

ATA DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"'
13, de 1981-CN, que "dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências''.
4• Reunião, realizada em 26 de junho de 1981
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta
e um, às dez horas e vinte e cinCO minutos, na Sala da Comissão de Economia, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Milton Cabral, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, João Calmon, Henrique Santillo, Laélia
Alcântara, Mauro Benevides e Deputados Nosser Almeida, Amílcar de Queiroz, Evandro Ayres de Moura, Milvernes Lima, Josias Leite, Paulo Studart,
Modesto da Silveira, Gilson de Barros, Carneiro Arnaud e Ubaldo Dantas,
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o
Projefb de Lei n9 13, de 1981-CN, que "dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dã outras pro, idências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Passos Porto, Lourival Baptista, Gilvan Rocha, Alberto Silva e Deputado
Horácio Ortiz.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Modesto da Silveira, 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 o recebimento de Ofício da
Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando o
Senhor Senador Bernardino Viana para integrar a Comissão, em substituição
ao Senhor Senador Almir Pinto, anteriormente designado.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Milton Cabral, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei n9l3,
de 19-81-CN, com as alterações propostas, pelas seguintes emendas: Emendas
aprovadas: 26, 39, 42-R, 43-R, 44-R e 45-R sendo as 4 (quatro) últimas, do
Relator; Emendas aprovadas com Subemenda do Relator: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20l 22, 29, 32, 35 e 41, ficando as demais, rejeitadas.
Posto em discussão o parecer, usam da palavra os Senhores Senador
Henrique Santi_llo e Deputados Ubaldo Dantas, Josias Leite, Paulo Studart e
Gilson de Barros.
Em votação, é o Parecer aprovado por unanimidade, ressalvados os destaques a serem apresentados.
Logo após, o Senhor Deputado Modesto da Silveira informa haver sobre
a mesa 5 (cinco) requerimentos de destaque para as Emendas de nqs 25 e 27,
solicitados pelo Senhor Senador Henrique Santillo; para as de n9s 30 e 38,
pelo Senhor Deputado Ubaldo Dan tas e, finalmente a Subemenda à Emenda
n9 39, pelo Senhor Deputado Gilson de Barros.
Em discussão os destaques, usam da palavra os Senhores Senadores
Henrique Santillo, Bernardino Viana e Deputados Ubaldo Dantas e Gilson
de Barros.
Em votação, são os destaques rejeitados.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates.

•

ANEXO À ATA DA 4• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N• 13, DE
1981-CN, QUE "DISPOE SOBRE A POLITICA NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, SEUS FINS E MECANISMOS DE FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 1981, ÀS 10 HORAS E 25
MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO MO-DESTO DA SILVEIRA.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Havendo número regimental, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao Sr. Relator, para o seu
relatório.
O SR. JOSIAS LEITE- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. JOSIAS LEITE- Gostaria, para que os nossos trabalhos andassem mais rápido que, em bloco, estudássemos logo as emendas declaradas rejeitadas no parecer para, depois, discutirmos apenas aquelas que foram aceitas.

•

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Mantida a inversão de
ontem, é essa a sua proposta?
O SR. JOSlAS LEITE- Gostaria de ler o art. 13 do Regimento Comum:
''Art. 13. Apresentado o parecer, qualquer membro da Comissão Mista poderâ discuti-lo pelo prazo mâximo de_l5 (quinze)
minutos, uma única vez, permitido ao Relator usar da palavra, em
último lugar, pelo prazo de 30 (trinta) minutos." _,_~
Esse é o processo de ec-onomia processual legislativo. De- modo que, a
meu ve_r, dentro do espírito do Regimento Comum, o Sr. Relator fará a conclusão do seu parecer, e o Sr. Presidente submeterá ao Plenário o parecer do
Relator, para discussão dos presentes.
Era esta a minha in~tervenção.

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Tem toda razão, ê, isso
mesmo. Apenas, ontem houve uma inversão a pedido do Relator, cuja proposta foi a de uma inversão da ordem. Fizemos a discussão e votação de alguns dos destaques mas, na verdade, o próprio Relator hoje já solicita a retomada da ordem normal, uma vez que ele recebeu o parecer e pretende lê-lo·, e
exatamente atendendo ao Regimento.
Tem a palavra o Sr. Relator para leitura do parecer.

•
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O SR. RELATOR- Na sessão de ontem, eu realmente havia proposto
a inversão porque, dado a exigUidade do tempo, os serviços de mecanografia
desta Comissão não tinham dado oportunidade de datilografar o texto remew
tido. Porém, agora,jâ tendo em mãos o texto do meu parecer, vou passar a lêw
lo, para ser debatido por esta Comissão.
E o seguinte o parecer:
Da Comissão Mista, incumbida- de examinar e emitir parecer
sobre o ProJeto de Lei nfi 13, de 1981 wCN (Mensagem n" 207/81, na
origem; nP 62/81-CN), que "DispOe sobre a Politica Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e
dá outras providências".

•

•

Relator: Senador Milton Cabral.
O Projeto de Lei sob exame é de iniciativa do Senhor Presidente da República, através da Mensagem ao Congresso Nacional n9 62, de 19-sl (n9
207/81, na origem); objetiva a instituição no País, da Política Nacional do
Meio Ambiente, através da qual será implantado o Sistema Nacional do
Meio Ambiente, com a criação órgão normativo e de formulação política~ o
Conselho Nacional do Meio Ambiente, e os necessários instrumentos de efetivação dessa Política.
A Mensagem do Presidente João Figueiredo tem especial significação
porque vem possibilitar ao País apai"elhar-se adequadamente para promover
a indispensável -conciliação entre o desenvolvimento e o meio ambiente.
Aliás, este empenho reflete a preocupação hoje presente, em todos os países
civilizados, pela exploração inconsiderada na natureza, pelo homem.
A crescente deteriorização da qualidade de vida neste planeta, na medida
em que as populações dobram a cada 25 anos, e reduzem-se os espaços, levou
os países representados na ONU a uma Declaração Universal sobre o Meio
Ambiente, com o reconhecimento de quatro princípios fundamentais, assim
sintetizados:
a) os recursos naturais devem ser preservados em benefício das gerações
presentes e futuras;
b) as políticas ambientais deverão favorecer o crescimento das regiões
menos desenvolvidas e não deverão colocar obstáculos na obtenção de melhores condições de vida para todos;
c) a fim de melhorar as condições ambientais, os Estados deverão adotar
um enfoque integrado no planejamento do seu desenvolvimento, assegurando
a proteção e melhoria do meio em q~e vive o homem;
d) como parte de sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social, deve-se utilizar a ciência e a tecnologia para descobrir, evitar e combater
os riscos que ameaçam o meio, pelo bem comum da humanidade.
O Brasil, com sua vastidão territorial e população que alcançarã dentro
de 19 anos cerca de 200 niilhões de habitantes, detentor de imenso e variado
potencial de recursos naturais~ não poderia deixar-se atrasar na concepção de
políticas objetivas que permitissem protegê-lo dos males que resultam do progresso. Apesar da preservação da natureza ser uma atribuição de todos, a
maior responsabilidade ê do Poder Público, assim como ê obrigação dos cidadãos e empresas colaborar na efetivação desse empenho.
É baseado neste fundamento que o Presidente da República dirige-se ao
Congresso NaCional para formular Sua proposta em busca de uma organização compatível com a grandiosidade dos problemas a enfrentar.

•

•

Em verdade, trata-se de uma iniciativa pioneira; é a primeira vez que este
País terâ definida, em Lei~ uma PolítiCa do Meio Ambiente, com os organismos normativos, e de execução, dentro de urna organização sistêmica. Uma
reivindicação que vem de longe. Este Relator~ precisamente hâ 10 anos~ pedia
da Tribuna do Senado, que o Governo definisse sua Politica Ambiental. Em
1976, apresentei Projeto de Lei nesse sentido, que não mereceu acataffiento
sob o argumento de que a matéria era privativa do Poder Executivo.
No passado, outras proposições governamentais, que direta ou indiretamente promoveram a preservação do meio ambiente, mereceram aprovação
dos representantes do povo. Entre 1934 e 1969, o País passou a contar com
meia dúzia de textos legais que estabeleceram o primeiro ordenamento jurídico para utilização orientada dos recursos naturais. Foi o Código de Águas,
em 1934; o Estatuto da Terra, em 1964; o Código Florestal, em 1965; a Política Nacional de Saneamento, o estabelecimento de penalidades para ações po~
luidoras das embarcações, terminais marítimos ou fluviais; o Código de Mi~
neração, o Código da Pesca, -o Código da Caça, todos surgidos em 1967 e, em
1969~ a iserção, no Código Penal dos Capítulos, que trataram dos crimes con~
tra a Saúde Pública .
Logo depois, já em 1970, nas Metas e Bases para a Ação de Governo, na
administração do Presidente Médici, o problema da poluição assumia caráter
de prioridade nacional. Naquele ano, ressaltava-se o fato de que, no Brasil,
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apenas 66 municíPios possuíam estações de tratamento de esgotos. Vãrios
programas foram montados: de saneamento básico; abastecimento d'água;
combate à erosão e às inundações; e de reflorestamento.
À Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, em 1972, da
cjual resultou a Declaração Universal sobre o Meio Ambiente, exerceu grande
-tiúluência sobre os países, despertando, nos mais conscientlZados:-iniciativas
legais e específicas diretrizes governamentais.
No B;asil, o Presidente Mêdici, fez criar, no Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio Ambiente~ através do Decreto n9 73.030, de 30 de
outubro de 1973. No 11 PND (1975/79), do Presidente Ernesto Geisel, três
políticas relacionadas com o meio ambiente merecerem destaque: criação do
PLANASA - Programa Especial de Controle de Enchentes e Recuperação
de Vales; a preservação de recursos naturais; e proteção à saúde.
Embora criado em 1973, as primeiras medidas originadas de estudos da
SEMA, surgiram a partir de 1975. Assim foi o Decreto-lei n• 1.413, de 14 de
agosto de 1975, dispondo sobre o controle da poluição provocada por ativi~
dades industriais. D3.í eni. díante, numerosas portarias e elaboração de projetes de lei, fizeram ressaltar a importância de novo órgão dedicado a pesquisa,
planejamento, cooperaçãõ e assessoramento, com vistas às questões do meio
ambiente. Destacam~se nesse elenco de providências legais o Decreto n9
81.107, de 22 de dezembro de 1977, considerando a preservação do meio ambiente de alto interesse para desenvolvimento e a segurança nacional; o Decreto n' 83.540, de 4 de junho de 1979 regulamentando a aplicação de Convenção Internacional sobre responsabilidade civil em danos causados por poluição de óleos; a Lei n• 6.803, de 2 de junho de 1980, dispondo sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas de proteção ambiental;
o Decreto n9 86.028, de 27 de maio de 1981, instituindo, em todo o território
nacional, a ·~semana Nacional do Meio Ambiente"; Decreto n9 86.061, de 02
de junho de 1981, criando as Estações Ecológicas, nos Estados do Amazonas,
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Acre e Piauí, -nos Territorios Federais do
Amapá e Roraima.
Da experiência acumulada desde 1973, através do pleno funcionamento
da SEMA, tornou-se evidente a necessidade da criação de novos instrumen~
tos dC:: maior eficãcia, para ampliar o esforço pela conservação dos recursos
naturais e ao combate à poluição.
Partindo desse reconhecimento, o Presidente da República vem de submeter ao Congresso Nacional novas diretrizes e instrumentos, abrangendo a
ação dos Estados e Municípios, consubstanciando uma política ao justificar a
Mensagem presidencial n9 207/81, na origem, o Ministro de Estado do Interior, Mário David Andreazza, diz, em resumo:
"'O Anteprojeto de Lei contém, normas gerais a serem aplica~
das pela União. Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e
Municipais;
O Anteprojeto explicita os fundamentos jurídicos e as definições básiCas refCrCDtes à Política Nacional do Meio Ambiente,
seus princípio-s, diretrizes, instrumentos estaduais e municipais e ao
Conselho Nacional do Meio Ambiente.
A Política Nacional do Meio Ambiente contém principias, e estabelece dii"-etriZeS,- vís8.iido a compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
Por seus objetivos, em linhas gerais, a ação do Governo Federai será sobretudo normativa e coordenadora, cabendo preferencialmente aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, tarefas executivas. A União se reserva ao direito de exercer, supletivaw
mente, ações de caráter executivo.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente será o órgão norma tivo.
O Cadastro Técnicó Federal das Atividades e Instrumentos de
Def~a Ambiental, serâ o meio operacional da organização sistêmica."
Assim apresentado, o referido Anteprojeto chegou a esta Comissão Mis~
ta, na forma de Projeto de Lei n9 13, de 1981-CN para ser examinado e receber parecer.
Na forma regimental, foram oferecidas 41 (quarenta e uma) emendas
_sobre as quais nos debruçamos em cuidadosa anâlise, admitindo as que per~
mitem o apefeiçoamento do texto, e até mesmo sua inovação, a fim de possi~
bilitar que a desejada política assegurasse maior presença do Estado, e maior
participação das pessoas e entidades interessadas.
Por estas considerações preliminares, submeto à consideração dos Senhores Parlamentares, Membros desta Comissão, o nosso parecer sobre as
emendas apresentadas, oferecendo~ ainda, 3 (três) de nossa iniciativa.
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Apreciação das Emendas
EMENDA N• I
Autor: Deputado Carlos Nelson Bueno

Contudo, a Lei n• 5.197, de 3 de janeiro de 1967, Lei de Proteção à Fauna, jã prevê esta proibição, quando em seu artil~ f9 estabelece o seguinte:
'~Art. f9 Os animais de quaisquer cspêcies, em qualquer fase
de seu desenvolvimento c que vivem naturalmente fora do cativeiro
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abri~os e cria~
douros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua
utilização, perseguição, caça ou apanha."

Tem por objetivo- a -presente emenda modificar a redação do caput do
art. 29 e seu inciso I, suprimindo a palavra "melhoriau e substituindo-a por
recuperação, sócio-econômico por social, segurança nacional por indepen.;
dência e apresentando a expressão "em 3 (três) níveis de poder".
E no artigo 14, quando- estabelece o ~eguinte:
Ocorre, porêm, que~ quando se emprega o termo ~·melhoria" t;m-se
"Art. 14. Poderâ ser concedida a cientistas, pertencentes a
como objetivo exprimir a condição de tudo que se transforma para melhor,
instituições científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicatendo em vista que, em alguns casós, existe a impossibilidade de se recuperar
das, licença especial para coleta de material destinado a fms cietltífi.
totalmente a qualidade ambiental em determinadas âreas deterioradas.
cos, em qualquer época."
Portanto, o que se pretende nessas ãreas ê a consecução da melhoria da
qualidade ambiental propicia à vida. Contudo, não somos contra o uso da exPortanto, não vemos a necessidade de que conste tal emenda, se o pre.,
pressão "recuperação"~
tendido já está previsto em lei. O que falta é uma adequada regulamentação
Quanto ao emprego do termo "sócio-econômico", deve-se ao fato de que
dos referidos artigos e a fiscalização do disposto nos mesmos.
o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente~ o de assegurar tanto o
Pela rejeição.
desenvolvimento social como o da economia.
EMENDA N• 5
Em relação ao emprego do termo "segurança nacional", deve-se ao fato
Autor: Deputado José F_rejat
de que é importante asseguràr no País a qualidade de seus principais recursos
naturais, tendo em vista que a âgua, solo e ar são elementos considerados de
A presente emenda propõe seja acrescentado à redação do inciso III do
interesse para a segurança nacional.
~t. 39, os termos: das águas, do ar, sonora ou visual.
Quando se fala em ação governamental entendemos que o termo empreOcorre, porém, que o ilustre propositor da emenda não atentou correta·
mente para o significado da redação do inciso, pois o que pretende-se é defigado abrange os 3 níveis de poder, visto que as atribuições de manutenção do
equilíbrio ecológico, tanto normativas como executivas são do Poder Execunir o que é poluição e não classificã-la.
Tanto é assim, que o caput do artigo 39 diz:
tivo Federal, Estadual e Municipal.
O termo ·~considerando", empregado no Projeto, na linguagemjuridica,
Art. 39 Para fins previstos nesta Lei, entende-se por:
tem o mesmo sentido de "atendendo .. , de forma que o meio ainbiente já seja _
III- poluição, a degradação da qualidade ambiental resultan. .., considerado como patrimõnio público como na realidade o ê.
te de atividades que direta ou indiretamente:
Assegurar na linguagem jurídica, quer em sentido estrito, tomado na
equivalência de garantir, exigir, -por meiOs legais, que se cumpra o prometidoou que se respeite o seu direito, alêm do que assegurar é tomado também no
Pela rejeição.
sentido de proteger.
Somos, pois, pela sua aprovação, nos termos da seguinte
EMENDA N• 6
Autor: Deputado Modesto da Silveira
SUBEMENDA Ã EMENDA N• I
4

'

Dê-se ao caput do art. 29 a seguinte redação:
.. Art. 29 A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
tendo em vista assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconómico, aos interesses da ·segurança na_cional e à proteção da dignidade da
vida humaha, atendidos os seguintc;:s princípios:"
EMENDA N• 2
Autor: Deputado Josl: Frejat
A presente emenda tem por objetivo acrescentar ao art. 29 mais um inciso, no sentido de assegurar a defesa da vida humana e dos elementos de que
ela depende.
Entretanto, somos de opinião que a referida emenda deva ser rejeitada
por ser demais indefinida, tendo em vista que existe uma enorme gama de elementos de que a vida depende, e que não estão adstritos ao assunto tratado
pelo Projeto de Lei, isto ê, são de natureza adversa à preservação dos recursos
naturais e ao combate da poluição.
Pela rejeição.
EMENDA N• 3
Autor: Deputado José Frejat
A presente emenda tem por objetivo proibir a caça e a pesca com finalidade esportiva ou de competição.
Quanto a este tópico, podemos ressaltar que tanto a Lei de Proteção à
Fauna, Lei n'i' 5.197, de 3 de janeiro de 1967, como o Código de Pesca,
Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, regulamentam o assunto, de
maneira que seria preciso revogati.Otalmente ambas as legislações e não somente fazer constar em um novo dispositivo esta proibição, que necessitaria
de um~ gama de providências mais adequadas para a revogação do estabelecido, tanto na Lei, como no Decreto-lei acima citado.
Pela rejeição.
EMENDA N• 4
Autor: Deputado José Frejat
O objetivo da presente emenda ê o de proibir que os animais silvestres sejam engaiulados. exceto para fins científicos e educacionais comprovadamente.

•

•

•

Concordamos plenamente com o ilustre pr~positor desta. A presente
emenda tem por objetivo acrescentar à Lei, redação ao inciso VII do art. 49, a
figura do predador, tendo em vista que a depredação dos recursos naturais, é
tão nociva quanto a poluição. Como exemplo, podemos citar o desordenado
desmatamento de nossas florestas e o uso indiscriminado dos recursos naturais, que conseqüentemente provocam a erosão do solo, a d~ssolagem, pequenos sulcos ou ravias, esbarranéamento ou vossofocas, perda da fertilidade, a
diminUição dos índices de precipitação pluviométrica, tudo isso e mais, são as
conseqüências maléficas das atividades do predador.
Assim, somos pela sua aprovaçãf!. na forma s:la seguinte

•

SUBEMENDA Ã EMENDA N• 6

•

Dê-s~? ao inciso VII do art. 49 a seguinte re\iação:

"Art. 49

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar efou.indenizar os danos causados e, ao usuâriq, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."
EMENDAS N•s 7,8,9,10,11 e 12
Autores: Senador Passos Pôrto - Deputado Adhemat Santillo- Deputado Horácio Ortiz- Deputado José Frejat- Deputado Walter Silva- Deputado Adhemar Ghisi.
·
O objetivo das supracitadas emendas é o mesmo, no que concerne aos
órgâosque cõnstifüWão o Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, propondo que os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação
deverão ser fornecidos quando solicitados.
Quanto _a estas emendas, somos de opinião que, quando algum dispositivo pretende generalizar uma situação dessa ordem, só poderã vir trazer
problemas à administraçãO, visto que existe uma gama de interessados no assunto, de maneira que se ocorrer a coincidência de todos solicitarem a mesma
coisa, não haverã condições de atender àquelas que rea'tmente necessitam desta providência. Para conciliar o interesse dos Srs. Parlamentares, sem prejudicar o espírito do projeto, apresentamos subemenda que efetivamente aperfeiçoa o texto original, ficando a redação do§ 49 com a alteração que propomos com a Emenda n9 42-R, renumerando-se o atual § 49.
Assim, as emendas devidamente ç:ombinadas, nos termos dessas considerações merecem nossa aprovação nos termos da seguinte

•

•
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SUBEMENDA ÀS EMENDAS N's 7, 8, 9, lO, II e 12

EMENDA N• 20

Dê-se ao § 39 do art. 69 a seguinte redação, renumerando-se o atual § 39
para 59, em virtude da Emenda n9 43-R, que cria o § 49:

Autor: Deputado Modesto da Silveira
O objetivo da presente emenda é o de acrescentar à composição do CONAMA, as Diretorias das Confederações, das Associações, do IBDF, bem
como das Federaç3es das Associações de Defesa do Meio Ambiente, regularmente rc:gistradas.
Ocorre, porém, que a representação destas Confederações, AssQciações,
Fundações, Institutos e das Federações, cabe aos seus Presidentes e não às
suas Diretorias, como se verifica em seus estatutos ou em seus atas de criação.
Ocasionalmente, ou na impossibilidade de seu comparecimento, é outorgada procuração para a representação dessas Diretorias em forma de suplência. Julgamos procedentes a inclusão de Representação das Confederações
dos Trabalhadores.
Bem justificada pelo autor, Deputado Modesto da Silveira, nosso parecer é favorável. nos termos da seguinte

"Art. 6'
Os órgãos certttal, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada."
§ 39

EMENDAS NOs 13,14,15,18 e 19

•

•

Autores Senador Passos Pôrto - Deputado Adhemar Santillo - Deputado Horácio Ortfz- Deputado Walter Silva- Deputado Adhemar Ghisi.
O objeüvo das supracitadas emendas é o de sugerir a representação no
CONAMA das Associações Coristittiídas para a defesa dos recursos naturais e
de combate à poluiÇão.
Assim sendo, somos favorâveiS- a estã.-inclusãõ tehdõ em Vista a importância e-respeTtãbilidade que as AssociaçõeS de Proteção Ambiental vêm merecendo ultimamente, em relação aos prêstimos em prol da preservação e
conservação dos recursos naturais. Mesmo porque são, na realidade, as que
mais estão próximas aos problemas de agressões ao meio ambiente, ocorridos
diariamente em seus Estados e MunicípioS.
Portanto, aprovando, em parte, estas emendas não só estamos possibilitando ao CONAMA receber a direta participação destas Associações como
tambêm a contribuição de sua experiência na elaboração de dispositivos mais
enêrgicos para a preservação e- conservação' do meio ambiente .
Outrossim, somente sugerimos modificações na parte referente à especialidade- das Associações quando diz "e o combate à poluição", deveria ser .. e
de combate à poluição". O relator pondera ainda, a necessidade de compatibilizar o caput do artigo com o _se;u parágrafo único; o que pode ser feito com
a inclusão da expressão "também" no início do referido parágrafo.
Como as emendas nos parecem procedentes, as acolhemos, nos termos
da seguinte
SUBEMENDA ÀS EMENDAS N's 13,14,15,18 e 19

.

AcrescenteMse alínea d ao parágrafo único do art. 79 com a seguinte tedação:
..Art. 79
....... ·-·-· .•.. -· ...•.•.•.......•.......•....
Parágrafo únicO. Tiilegrarão tambêm o CONAMA:
d) dois representantes de associações legalmente constituídas
para a defesa dos recursos naturais e de combate à poluição, a serem
nomeados pelo Presidente da República."

EMENDA N' 16

•

•

Autor: Deputado Carlos Nelson Bueno
O objetivo da presente emenda é o de modificar a redaçâo do parágrafo
único do art. 79, incluindo na composição do CONAMA representantes de
diversos órgãos e entidades.
_
Em nossa opinião, os representantes do CONAMA, previstos no parágrafo único do art. 79, e mais o acréscimo das Associações de Protcção Ambiental legalmente constituídas, possibilitaria atender basicamente ao desejado pelo ilustre parlamentar, sem elevar excessivamente o número das entidades civis com participação rw-~-coNAMA.
Podemos, ainda, considerar que os atuais Conselhos Nacionais contam
apenas com representantes ligados mais estreitamente ao campo de atuação
do próprio Conselho.
Enquanto que a emenda propõe seja o CONAMA representado por uma
gama de órgãos e entidades que na realidade não possuem atribuições fuerentes ao assunto tratado no presente Pl-ojeto.
Pela rejeição
EMENDA N• 17

•

Autor: Deputado José Frejat
A presente emenda tem por objetivo estabelecer um percentual para cada
categoria de representantes, alêro de estipular o prazo de seus mandatos.
Somos pela rejeição, devido à forma de apresentação da emenda que estabelece um percentual, quando a boa técnica legislativa manda que seja definida claramente as representações e não um percentual como pretende a referida emenda .
Quanto ao prazo de mandato, somos de opinião que se trata de matéria
de regulamento, não precisando, portanto, constar do corpo da Lei.
Pela rejeição

SUBEMENDA À EMENDA N' 20
Dê-se a alínea b do parágrafo único do art. 79 a seguinte redação:
"Art. 79
................................... ·-·-~ ..... .
Parágrafo único. . ..................................•.
b) Presidente das Confederações Nacionais da Indústriã, da
Agricultura e do Comércio, bem como das Confederações Nacionais dos Trabalhadores da Indústria, da Agricultura e do Comércio."
EMENDA N' 21
Autor: Deputado Carlos Nelson Bueno
O objetivo principa:t -â-a presente emenda é o de acrescentar à redação do
inciso Il, do art. 89, que por requerimento de qualquer interessado seja feito
um estudo de alternativas e conseqüênciaS ambientais de projetas públicos ou
privados. Acrescenta, tambêm, um inciso VIII estabelecendo condições para
as reversões de cursos d'á_gua.
Ora, a competência prevista no art. 89 é exclusiva do CONAMA e sendo
muit~ desaconselhável que um Conselho Nacional tenha que atender a qualquer mteressado. Contudo, na Constituição Federal jã existe um dispositivo
que prevê ao cidadão a faculdade de requerer certidões à administração
~pública, o que atende, em parte, ao desejo do ilustre parlamentar. Além disso,
a Emenda n9 lO, já aprovada, com subemenda, estabelece que os órgãos do
meio ambiente ••cteverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua
fundamentação, quando soJícitados".
Quanto ao estabelecimento de condições para as reversões de cursos d'água, somos de opinião que o inciso VII, já prevê esta competência quando determina o estabelecimento de normas, critêrios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional
dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
Desta forma, não vemos a necessidade de se fazer constar um dispositivo
nesse sentido .
Pela rejeição.
EMENDA No 22
Autor: Deputado Modesto da Silveira
• O ObjetivO é o de acrescentar à redação do inciso IV, do art. 89, a obrigatonedade, quando forem constatados danos a terceiros, de somente ser homologado o acordo de transformação de penalidade pecuniárias -em õbrigações de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, mediante
a prova dessa indenização ou por determinação judicial.
Entretanto, supõe-se que um Conselho dessa natureza deva ter suficiente
a..tito_rídade e auforiomia para julgar com liberdade os assu11tos de sua competencia, sem se chegar ao ponto de depender de uma determinação judicial,
bastando a comprovação de que houve uma indenização.
Concordamos que essas medidas não devam excluir as indenizações e a
proteção ao direito de terceiros. Assim, a redação incluirá, apenas, a prova da
indenização.
Em nosso entendimento, merece aprovação nos termos da seguinte
SUBEMENDA À EMENDA N• 22
DêMse ao inCisa-N-do art. 89 a seguinte redação:
·•Art. 89

IV·..:_: h·~~~-1~~~; -~c~·rd~·s· ~is~d~ à" ;r~~sf~;;;;çã; d~·;~~~Ú~
dades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse
para a proteção ambiental; quando se constatarem danos a terceiros
a homologação só poderá ser feita mediante a prova dessa indenização."
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EMENDA N• 23

Autor: Deputado Carlos Nelson Bueno
Na presente emenda o ilustre Deputado propõe que seja acrescentado ao
art. 9'i' os incisos V e VI com a seguinte redação: "o zoneamento industrial e a
avaliação e fixação da capacidade autodepuradora do meio ambiente, como
instrumento da Politica N acion_al do Meio Ambiente".
Inicialmente, gostaríamos de ressaltar que a Lei n9 6.803, de 2 de julho de
1980, dispõe sobre o zoneamento industrial, prevendo normas e padrões para
·a implantação de indústrias prejudiciais ao meio ambiente. Cumpre salientar,
ainda, que o inciso II, do art. 99 inclui o zoneamento ambiental, que inclui necessarfamente o. zoneamento _industrial. como um dos iristrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
Quanto à avaliação e fixação da capacidade autodepuradora do meio
ambiente. já se faz necessárfa; "quando do licenciamento para implantação,
operação e ampliação de estabelecimentos industriais como norma para a
consecução do licenciamento acima referido.
·'
'
Pela rejeição.
EMENDA N• 24
Autor: Deputado José Frejat
O objetivo da presente emenda é o de acrescentar à redação do artigo 99,
penalidades por descumprimento das medidas necessárias à preservação ou
corretiVas da degradação ambiental.
Acontece, porém, que o inciso IX, do art. 9"?, deste mesmo projeto já prevê penalidades como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.
Não vendo, assim, necessidade desta proposta.
Pela rejeição.
EMENDA N• 25
Autor: Deputado Modesto da Silveira
Apesar das melhores intenções do autor, entretanto, quanto ao licenciamento de instalações nucleares, já existem disposições regulamentadoras a
que se refere o dispositiv('t. Ficamos, assim, com a redação original do Projeto.
Pela rejeição.
EMENDA N• 26
Autor: Deputado Modesto da Silveira
.
Somos favoráveis integralmente ao objetivo da presente emenda, tendo
em vista que a autonomia do CONAMA não deve se restringir apenas ao julgamento das proposições apresentadas pela Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, e sim ter a iniciativa de propô-las. Assim, ficará assegurada
uma participação mais efetiva de vários setores da vida nacional.
Pela aprovação.
EMENDA N• 27
Autor: Deputado José Frejat
.
Visa a presente emenda a realização de convênios entre a Secretana Especial do Meio Ambiente, Universidades, Federações de Escolas, ~a~uld~des
Isoladas, Públicas ou Privadas, para getenciar científica ou admtmstratlvamente, reservas, estações ecológicas ou âreas de proteção ambiental de sua
responsabilidade.
·
Acontece, porém, que o proposto nesta emenda já vem ocorrendo, desde
que as estações ecológicas vêm sendo implantadas em todo território nacional, pOis esta modalidade de acordos é uma faculdade prevista no Decreto-lei
n9 200, alterado pelo Decreto-lei nO? 900, como instrumento eficaz da Administração Pública para estes casos. Hã 12 Universidades participando dos trabalhos realizados nas estações ecológicas.
Portanto, já prevista em disposição-legal, não vemos necessidade de se
fazer constar no texto desta Lei ª--_facu_Ic:Iade de elaborar convênios.
Pela rejeição.
EMENDA N• 28
Autor: Deputado Carlos Nelson Bueno
A presente emenda propõe seja aumentada a multa prevista no inciso I,
do art. 14, de, no mínimo, 10 (dez), e no máximo a 1000 (mil) ORTNs para
100 (cem) a 10.000 (dez;_roil) QRTNs e acrescenta mais um inciso que determina a cobrança pelos municípios;· sene da fonte poluidora, para que a arrecadação seja distribufda aos próprios municípios prejudicados.
Ocorre que as multas previstas no Projeto, foram consideradas pel~s ~r
gãos competentes, como justificáveis, tendo em vista que são cobradas dianamente e em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTNs. Estas
são reajustadas trimestralmente, de acordo com a inflação.

•

Quanto_ à cobrança e arrecadação da multa pelo município, já existem
dispositivos constitucionais regulamentadores deste assunto.
Pela rejeição.
EMENDA N• 29
Autor: Deputado Modesto da Silveira
Pretende a presente emenda incluir a indenização e reparação dos danos
causados a terceiros.
SUBEMENDA A EMENDA N• 29
Dê-se ao§ lO? do art. 14 a seguinte redação e acrescente-se o§ 49:
"Art. 14 ............................................ .
§ 19 Sem obstar a aplicação das·pertalidades previstas neste artigo, fica o poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ejou reparar os danos causados ao meio ambiente e aos terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público
da União e dos Est<!dos terã legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
............................................... .
§ 2•
§ 3•
............................................... .
§ 4"? Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou
lanç~mento de _detritos ou óleo em águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos oU fluviais, prevalecerá o disposto na
· Lei.n• 5.357, de 17 de novembro de 1967."
EMENDA N• 30
Autor: Depu:tado Carlos Nelson Bueno
A presente emenda propõe seja da competência do município, por prazo
não superior- ii 30 dias, a suspensão da atividade prevista no iriciso IV, do art.
14, do _Estado~ por prazo de até 90 .dias; e do Poder Executivo Federal, por
prazo s_uperior a 90 dias.·
Acontece, porém, que as atividades previstas no art. 15, são consideradas
de intéresse do desenvolvimento e da segurança nacional, definidas pelo Decreto nO? 81.107, de 22 de d~embro de 1978, para efeito do disposto nos artigos }O? e 29 do Decreto-lei nO? 1.413, de 14 de agosto de 1975. Não teriam os
municípios de forma generalizada as condições de arcar com atribuições desta natureza, em vista dos problemas que acarretariam e, também, por não
possuírem os instrumentos necessârios para bem fUndamentar tecnicamente
esta grave decisão.
Pela rejeição.
EMENDA N' 31
Autor: Deputado Modesto da Silveira
O objetivo da presente emenda é o de conceder à S=:;:-t:taria Especial do
Meio Ambiente a competência exclusiva para a suspensão das atividades consideradas de interesse do desenvolvimento e da segurança nacional por prazo
superior a 30 dias, entretanto, preferimos a redação dada ao artigo 15 pela
Emenda nO? 32. Devido às conseqüências não apenas ambientais, mas também
sociais e econômicas resultantes de uma prolongada suspensão das atividades
de uma empresa, é preferível que a decisão maior caiba ao Poder Executivo
FederaL

•

•

"

•

Pela rejeição.

EMENDA N• 32
Autor: Deputado Albérico Cordeiro
Realmente, existe a necessidade de se ter recurso à autoridade superior
quando esta decisão partir de uma outra esfera do Poder Público, No Projeto
só existe recurso ao Ministro do. Interior, quando a decisão é tomada pelos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
É necessário também que a SEMA possa s"Olicitar ao Ministro do Interior a suspensão de atividades poluidoras, mesmo no caso dessa medida não
ser proposta pelos Governos locais. Para isso, oferecemos uma Subemenda,
incluindo no texto a expressão ejou.
Ponanto, somos favoráveis à presente proposição que virã aperfeiçoar o
texto da matéria em_ exame.
SUBEMENDA A EMENDA N• 32
- Dê-Se- ao art. 15 a seguinte redação:
..Art. 15. É da competência exclusiva do Presidente da República a suspensão prevista no inciso IV do artigo anterior por prazo superior a 30 (trinta) dias.
§ JO? O Ministro de Estado do Interior, mediante proposta do
Secretário do Meio Ambiente efou por provocação dos governos

•
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•

locais, poderá suspender as atividades referidas neste artigo por prazo não excedente de 30 (trinta) dias.
§ 29 Da decisão proferida com base no parâgrafo anterior caberá recurso, com efeito suspensiVo, no prazo de 5 (cinco) dias, para
o Presidente da República.n
EMENDA N• 33
Autor: Deputado Alóerico Cordeiro

•

•

No que concerne à autorid,a_dc do_s Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, de reduzir nos limites necessârios, ou paralisar as
atividades poluidoras pelo prazo mâximo de 15 dias, trata-se de medida de
emergência sumamente necessâria para proteger em certas circunstâncias a
vida humana. Pode não haver tempo para uma consulta às autoridades fede ..
rais em Brasília.
Cumpre notar que caberá 'recurso, desta decisão; ao Mínistro de Estado
do Interior.
Pela rejeição.
Consideramos justa a pi"etensão do ilustre Deputado, ao pensar na figura
de terceiros, quando afetados pelas atividades do poluidor. Realmente, dea
vem ser ressarcidos, do mesmo modo que os danos causados ao meio ambien~
te.
Outrossim, ressaltamos, tambêm, a necessidade de ser mantida a competência do Ministério da Marinha na fiscalização, em estreita cooperação com
os diversos órgãos federais ou estaduais interessados, do disposto na Lei o9
5.357, de 17 de novembro de 1967, que estabelece as penalidades para as embarcações e terminais marítimos que lãnç8.rCm detritos ou óleo em águas brasileiras.
Portanto, somos pela sua aprovação nos termos da seguinte

EMENDA N• 34

.

Autor: Deputado Carlos Nelson Bueno
Pretende a presente proposição incluir na Competência das autoridades
metropolitanas e municipais a adoção _de medidas de emergência, visando a
reduzir, nos limites n~essârios, as atividades poluidoras.
Ocorre que os instrumentos necessários para medir a poluição são de
custo elevadíssimo. Assim, as autoridades metropolitanas e as municipa.is não
têm o mesmo equipamento técnico que as entidades estaduais do meio ambiente e, portanto, suas decisões não teriam a mesii)a base tecnológica.
Pela rejeição.

EMENDA N• 35 _

•

Autor: Deputado Horácio Ortiz
A matéria tratada pela presente emenda é de cunho penal, pois ela pretende constituir como crime toda ação ou Orilissãó que infrinja as disposições
legais relacionadas com a proteção do meio ambiente.
Somos de opinião que a matéria serido penal precisa ser ponderada detidamente, inclusive porque existe a intenção de se reformular o Código Penal.

•

Para efeito de informação, gostaríamos de ressaltar que o Código Penal
atual prevê no capítulo III- Dos crimes contra a Saúde Pública- art. 270 e
271, as penalidades para o envenenamento ou poluição da ãgua potável.
Nada temos a opor quanto à aplicação de sanções penais para coibir crimes contra o meio ambiente. Contudo, necessário se faz uma interpretação
cautelosa da intenção da presente emenda quando se refere à hipótese em que
a ação ou omissão for imputável à pessoa jurídica. Ao invés de considerar autores do crime todos os diretores e membros do Conselho de Administração
da empresa poluidora, é mais justo que apenas o Diretor responsável responda pelo crime eventualmente cometido.

§ 2~ Na hipótese em que a ação ou omissão for imputável a pessoa jurídica) é considerado autor do crime o diretor do setor responsável pela ati vidade poluidora.
§ 3~' ~Quem, de qualquer modo, concorra para a prática do crime previsto neste artigo, iricide nas penas nele cominadas, em especial os atas praticados na qualidade de mandatário, de diretor, ou gerente de sociedade."

EMENDA N• 36
Autor: Deputado Albérico Cordeiro
Tem por objetivO a presente emenda estabelecer o prazo de 90 dias para
a regulamentação da Lei.
Entretanto, como se trata de matéria complexa somos de opiriiãO que o
prazo deva ser o maior possíVel para que sua regulamentação possa ser feita
da maneira mais apropri"àda e pOnderada.
Pela rejeição.

EMENDA N• 37
Autor: Deputado Modesto da Silveira
O prazo proposto na referida emenda é de 120 dias para a regulamenta:ção da Lei.
Entretanto, somos de opinião que o prazo mínimo deveria ser de 180
dias ou que não conste prazo, a fim de possibilitar que a regulamentação seja
feita da melhor forma possível, contribuindo, assim, para o fortalecimento da
Política Nacional do Meio Ambiente.
Pela rejeição.

EMENDA N• 38
Autor: Deputado José Frejat
No que concerne à situação jurídica dos bens públicos de uso comum,
podemos salientar que a Constituição Federal em seus artigos 411 e 59 dispõe
sobre os bens da União e dos Estados, abrangendo todos os bens de uso comum, e, dessa forma para qüe seja alterada sua situação jurídica, Seria necessária Emenda Constitucional aprovada pelo Congresso Nacional.
Pela rejeição.

EMENDA N• 39
Autor: Deputado José Frejat
Um dos objetivos da Secretaria Especial do Meio Ambiente é o estabelecimento de; ~roa rede de estações ecológicas, como instrumento para a realização de pesquisas e estudos comparativos entre essas áreas naturais e os pro~
c_e_ss_Qs __ r~ulta_otes da ação humana em âreas vizinhas.
Portanto, seria !nteressante que as ãreas de preservação permanente sejam aproveitadas para constituir reservas e estações ecológicas, proporCionando, assim, uma melhor conservação desse imenso patrimônio natural.
Esta proposta viria, realmente, completar a função preservadora da Secretaria Especial do Meio Ambiente, tornando possível uma conservação
mais eficiente dos ecossistemas naturais brasileiros. Fica, assim, o projeto
acrescido de um art. 18, renumerando-se os atuais arts. 18 e 19 como 21 e 22.
Entretanto, para melhor execução da Lei acrescentamos um parágrafo único
ão supracitado artigo, objeto da Emenda n9 45-R.
Pela aprovação.

EMENDA N• 40
Autor: Deputado José Frejat
O nosso parecer é pela sua rejeição, tendo em vista o atendimento que
propusemos com a Subemenda à Emenda n9 35.
Pela rejeição .

EMENDA N•4l
Portanto, somos pela sua aprovação, nos termos da seguinte
SUBEMENDA Â EMENDA N• 35

•
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Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo:
"Art. 20. Constitui crime contra a Administração Pública toda ação ou
omissão que infrinja as disposições legais da União, Estados, Territórios,
Distrito Federal e Municípios relacionados com a proteção do meio ambienteJ ou q~e seja levada a efeito -sem licença da autoridade competente, ou em
desacordo com as suas prescrições.
Pena- Reclusão de l (um) a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 100
(cem) vezes o maior valor de referência vigente no País.
§ l• Se o crime é culposo: pena de detenção de 2 (dois) meses a 2 (dois)
anos e multa de 10 (dez) a 40 (quarenta) vezes o maior valor de referência vigente no País.

Autor: Deputado José Frejat
O objetivo da presente emenda é o de conceder a toda .,essoa fisica ou
jurídica, domiciliada no País, o direito público subjetivo à tutela ambiental,
podendo postular, judicialmente, a adoção de medidas preventivas e atenuadoras da degradação ambiental, até a cessação da atividade agressora do
meio ambiente.
No que concerne ao direito de postular, administrativa ou judicialmente,
quà.ndo_ alguém se sente prejudicado, jâ existe estabelecido em dispositivo
Constitucional a faculdade da Ação Popular no Capítulo III -Dos Direitos
e Garantias Individuais. No entanto, a emenda proposta viria estender e simplificar o atendimento à proteção ambiental, que constitui um dos Direitos
básicos do cidadão e da comunidade.
Fica o Projeto, acrescido de um art. 19, renumerando-se os demais.
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Assim, consideramos a emenda aprovada, nos termos da seguinte
SUBEMENDA À EMENDA No 41
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Justificação

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo:
'"Art. 19. Toda pessoa física ou jurídica, domiciliada no País,
tem direito público subjetivo à tutela ambiental, podendo postular,
judicialmente, a adoção de medidas preventivas e atenuadoras da
degradação ambiental, até a cessão da atividade agressora do meio
ambiente."

Para que a SEMA possa proteger todas essas numerosas florestas e outras formas de vegetação natural, é necessário estabelecer claramente penalidades para os que degradarem as reservas ecológicas, estações ecológicas e
áreas de relevante interesse ecológico. Assim, para tornar mais efetivo o louw
vãvel intuito do ilustre Parlamentar,_ propomos ~ supracitada emenda.

Com intuito, igualmente, de aperfeiçoar o Projeto, além de acolhermos,
integralmente ou em parte, várias emendas que aca~arnos de relatar, achamos
P?r bem ~Iterar e acrescentar alguns dispositiVos~- que são Os seguintes:

Conclusão
Diante do exposto;-somos pela aprovação do Projeto, com as alterações
prOPOst-as, n-o todo ou em--Parte, naS seguintes emendas:
Emendas Aprovadas: 26, 39, 42-R, 43-R, 44-R e 45-R (sendo as 4 (quatro) últimas do Relator);
Emendas Aprovadas com Subemenda do Relator: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 32, 35 e 41, ficando as demais rejeitadas.

EMENDA No 42-R
Suprima-se do item IV, do art. 39, os termos '"efetiva ou potencialmente", ficando a seguinte iedação:
"Art. 30 .......................•..............•......
IV- poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental."
Justificação
A atividade potencialmente poluidora não ê necessariamente causadora
de degradação ambiental e dessa forma o que se pretende é caracterizar o poluidor.
EMENDA No 43-R
Acrescente-se ao art. 69, o parágrafo 49, com a seguinte redação:

"'§ 49 De acordo com a legislação em vigor, fica o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de Apoio Técnico e Científico às atividades da Secretaria Especial do Meio Ambiente."
Justificação
A Administração Pública necessita de um instrumento flexível para auxiliar como mais um componente da gerência econômica e financeira da Política Nacional do Meio Ambiente e a realização satisfatória de suas atividades.
As Fundações instituídas pelos artigos 16, I, 24 a 30, do Código Civil,
são instrumentos importantes para a realização de finalidades de interesse
público, devido à maior flexibilidade de operação que proporcionam. Ainda
recentemente foi instituída uma Fundação de Apoio ·ao DASP.
O Decreto-lei n• 200, de 29 de setembro de 1969, dispõe sobre as Fundações instituídas pelo Poder Público estabelecendo requisítos e condições
que se enquadram, perfeitamente, com a Fundação cuja criação a emenda autoriza. A SEMA, com esta nova Lei, terá os seus objetivos e responsabilidades grandemente ampliados, razão por que necessitará aparelh~r-se adequadamente, com uma estrutura de apoio técnico, financeiro e científico, como
favorece a criação de uma Fundação.
EMENDA No 44-R
Dê-se ao inciso VI, do art. 99, a seguinte redação:
"Art. 90 .........................•...•..•.•...•...•..
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder
Público Federal, Estadual e Municipal."
Justificação
Além das estações ecológicãs e-áreas de proteção ambiental, que jâ foram objeto de lei própria (6.902, de 27 de abril de 1981), tambêm as ãreas de
interesse ecológico são importantes para a manutenção e conservação do
meio ambiente, pois se destinam a impedir que em certos locais os ecossistemas sejam destruídos antes que possa ser implantada uma estação ecológica
ou outra unidade de conservação definitiva. [ uma medida por assim dizer
cautelar.
Tendo em vista que diversas espécies e ecossistemas inteiros se encontram ameaçados de extinção, é de suma importância que todas essas categorias de conservação possam ser criadas pelo Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, visando uma maior cobertura do território nacional para a
manutenção do equilíbrio ecológico.
EMENDA No 45-R
Acrescente-se ao art. 18, criado pela Emenda n9 39, o seguinte parágrafo
único:
uParágrafo 11nico - As pessoas físiCas oü jurídicas que de qualquer
modo degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas

•

declaradas como de relevante interesse ecológico, ficam sujeitas às penalidades previstas no artigo 14 desta Lei."

•

CONSIDERAÇOES FINAIS
I - A rejeição proposta a determinadas emendas prende-se, de modo
geral, ao fato de que tratam de dispositivos já previstoS em lei específica, ou
referem-se a providências que constituem faculdade do Decreto-lei n9 200, ou,
ainda, cuidam de matéria conflitante com o espírito da Mensagem, qual seja,
os fins e mecanismos de formulação e aplicação de uma Politica, ou, então,
emendas que se caracterizam, pelo detalhe próprio a dispositivo de lei regulamentar.
2 - Esta Lei que estabelece uma Política Nacional do Meio Ambiente é
necessariamente dinâmica. Terâ de ser periodicamente ajustada, face a experiência vivida que irá paulatinamente exigindo adaptações e novos comportamentos da sociedade. Toda_Política de Meio Ambiente deverã passar pela
prova da racionalidade econômica, e toda Política Econômica deverã atender
as condicionantes do meio ambiente. Este é um entendimento aceito universalmente. Como o desenvolvimento econômico está subordinado às necessi- ·
dades básicas da população, cujO crescimento na Terra, e particularmente no
Brasil é firme, e assim o serã por alguns sêculos à frente, por via de conseqüência, na mesma proporção, mais espaços são ocupados e mais recursos
naturais são mobilizados.
Torna-se, assim, imperioso, nos países que buscam alcançar o pleno desenvolvimento, contar com urna boa legislação de preservação do meio ambiente, para que o crescimento econômico se realize sem destruir o .equihbrio
ecológico, ou em outras palavras, que seja possível desenvolver toda potencialidade econômica do País, dentro de um nível .. ótimo" de poluição, a um
custo social tolerável.
3 - Cabe-nos lembrar que as classes mais pobres são as mais indefesas
contra a deterioração do meio ambiente.
4-,- Este Projeto de Lei no 13, de 1981-CN, proposto pelo Presidente
João Figueiredo, valorizado pelas emendas aperfeiçoadoras introduzidas pelos Parlamentares nesta Comissão Mista, se aprovado pelo Congresso Nacional, representará um marco histórico da maior relevância, no processo do desenvolvimento brasileiro.
E o parecer.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1981.

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Terminada a leitura do
parecer, de acordo com o art. 13 do Regimento Comum, poderá fazer uso da
palavra, uma única vez, pelo praZo de 15 minutos, qualquer membro da Comissão e o Sr. Relator disporá, ao final, de 30 minutos para· a discussão.
Ontem, foram discutidas as emendas até o número 25, pacificamente jã
resolvidas.
Passaremos, então, à leitura da Emenda n9 26.
O SR. JOSIAS LEITE -

•

•

•

•

Não vai ser em bloco?

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Sim. Concedo a palavra
ao Deputado Josias Leite.
O SR. JOSJAS LEITE - O ordenamento dos trabalhos de acordo com
o art. 13, ou seja, o Relator leu o seu parecer, e agora, como V. Ex• acaba de
anunciar, qualquer membro da Comissão que quiser falar, poderia fazê-lo
por 15 minutos. Então, gostaria que V. Ex• convidasse alguns membros da
Comissão que pudessem falar sobre o parecer por inteiro.
O SR. UBALDO DANTAS- Sr. Presidente, peço a palavra, pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Pela ordem concedo a
palavra ao nobre Deputado.

.

~
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O SR. UBALDO DANTAS- A função faz o órgão e os costumes, também, fazem as regras_. Nós começa_m_Qs__a_dlsçJJJir ontem, artigo por artigo e
não houve nenhum levantamento de opinião ou de artigo que rege...
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - (Fora do microfone.)
O SR. UBALDO DANTAS- Então, pergunto senão tem nenhum valor a de ontem, ou se hoje vai ser modificado o critério de apresentação e discussão, porque seria coerente ter o mesmo ritmo, a mesma maneira.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Na verd'!_de, ontem foi a
pedido do Relator e, então, foi considerado o destaque artigo por artigo,
emenda por emenda; V. Ex', se quiser, poderá formular hoje o pedido de des·
taque até de emenda por emenda.
O SR. UBALDO DANTAS- E o que pretendo fazer, Sr. Presidente,
usando o prazo de 15 minutos. Por isso, solicitei ao Sr. Presidente que Qedisse
aos nobres oradores que quisessem falar, que dissessem o nome para V. Ex'
escrever, dando a palavra um a um.
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exemplo das emendas 42 e 43 que o Plenário nem conhece; não vai votar; não
conhece, nem vai discutir.
Então, invalida completamente essa argumentação.
O SR. JOSIAS LEITE - Excelência, o Plenãrio não pode desconhecer
nenhuma das emendas, porque foram publicadas no órgão próprio do Congresso Nacional; desde anteontem que conhecemos as emendas ...
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Só para esclarecimento,
_gostatia ~e ouvir o autor ~as quatro emendas, que é o próprio Relator.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- No meu relatório, declarei que
apresentaria quatro emendas ao Plenário, o que pretendo fazer.
O SR. UBALDO DANTAS- E discuti-las?
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Evidente.
O SR. UBALDO DANTAS- Seria incoerente. Quem pode tudo, pode
parte; só a parte selecionada especificamente. Sr. Relator, não tem coerência.

O SIC HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Pela ordem, concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Então, diante desta argumentação, proponho que, continuando o relatório, faço desde já a apresentação
das quatro emendas.

O SR. HENRIQUE_8ANTILLO- Gostaria de um esclarecimento desta Presidência. De fato, ontem as discussões foram até extremamente fecundas e proveitosas, na medida em que as regras regimentais não descumpridas
mas, pelo menos, cumpridas elasticamente: dado a isso, sobretudo, as discussões foram fecundas e proveitosas. Como hoje se pretende voltar aos termos
estritos do Regimento, perguntaria à Presidência se, mesmo quanto às emendas que ontem já foram- consideradas vencidas, poderíamos destacá-las na
reunião de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Modesto_da Silveira)- Tenho que a matéria, na
verdade._.

O SR. RELATOR (Milton Cabral) -Não, somente as quatro emendas,
ãs--errnm-das do_ Relatório.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se estã se discutindo agora, para vo·
taç:ão em bloco, tenho a impressão de que qualquer emenda poderia ser destacada.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Na verdade, houve uma
liberalidade grande do próprio Plenário; que entendeu de aceitar a inversão
proposta pelo Relator, liberalidade essa que, quem sabe, se solicitada, o próprio Plenário poderia acolher ou não, mantido o mesmo critério de ontem, a
mesma liberalidade que orientou este Plenário ontem poderá, quem sabe,
orientá-lo hoje, não só pelo precedente, mas pela lógica do bom andamento
dos trabalhos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu faria essa proposta, dada à fecundidade, ao proveito que teremos na discussão das demais emendas, no
mesmo ritmo e na mesma sistemática que fizemos ontem.
O SR. JOSIAS LEITE- Sr. Presidente, peço a palavra para contrariar
o pensamento do nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Tem a palavra o nobre
Deputado Josias Leite.
O SR. JOSIAS LEITE - E verdade que o debate nesta Comissão tem
sido altamente fecundo porque, in-clusive, notei que por liberalidade da própria Mesa - da Presidência e do Relator - essas emendas tiveram até discussões prévias; desde anteontem que discutimos esta matéria, quando o Regimento, em verdade, traça uma sistemática que deve ser obedecida. Não haverá prejuízo de cada Deputado ou Senador, fazer os destaques que bem quiserem, dentro do prazo de 15 minutos .
Então, sou pelo cumprimento do art. 13. S. Ex•, o Sr. Relator, leu o seu
relatório, V. Ex~ o colocou em discussão e peço-lhe que inscreva os oradores,
os Senadores e Deputados que quiserem discuti-lo, que quiserem discutir o
parecer do Relator, mas tal qual o Regimento.
Essa é a minha opinião como Vice-Líder do PDS.
O SR. UBALDO DANTAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- V. Ex• tem a palavra.
O SR. UBALDO DANTAS- Se V. Ex• tiver dificuldades, coloque em
votação.
O SR. PRESIDENTE (Modesto <ia Silveira) - Gostaria de ouvir a
questão de ordem do Deputado.
O SR. UBALDO DANTAS- Sr. Presidente, o último argumento do
ilustre Deputado Josias Leite é completamente infundado, haja vista o grande

O SR. UBALDO DANTAS- A começar pela 26?

O SR. UBALDO DANTAS -Somente quem pode apresentar emendas
a qualquer tempo é o Relator. Então, exatamente essas quatro, se o Plenário
não tem conhecimento, sou de opinião que S. Ex', o Relator, deve dar realM
mente co_nhecimento da matéria para decisão do Plenário. Mas, no restante,
sustento a tese preconizada no art. 13.
O SR. PAULO STUDART- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Concedo a palavra a V.
Ex~

O SR. PAULO STUDART- Gostaria que ficasse esclarecido se a figura de Vice-Líder existe também em Comissão Mista, se tem esta validade de
hierarquia?
O SR. JOSIAS LEITE- Gostaria que V. Ex• apontasse no Regimento
Com-um ...
O SR. PRESIDENTE. (Modesto da Silveira) - O art. 8' diz:
"Art. 8<1 Ausente ou impedido o Líder, as suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Líder."
O SR. JOSIAS LEITE - Cantídio Sampaio, meu Líder, não estã aqui
em Comissão e, não estando, eu Sendo o Vice-Líder, exerço a função em seu
lugar.
O SR. UBALDO DANTAS -O exercício é de membro da Comissão, e
não de Vice-Líder .
_ O SR. PAUJ--0 STUDART- Mas eu sou também membro da Comissao.
O SR. JOSIAS LEITE (Fora do microfone.)
O SR. GILSON DE BARROS- O que eu estava perguntando é se existe a função de liderança numa Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Ocorre inclusive, o seguinte: os Vice-Líderes e Líderes podem intervir em qualquer momento em
qualquer Comissão. E uma faculdade de qualquer Líder, de qualquer Partido, não é só do PDS. Se houver algum Líder de algum Partido de Oposição,
pode exercer o mesmo direito.
O SR. UBALDO DANTAS- Nas Comissões, inclusiye?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Em qualquer Comissão.
O SR. UBALDO DANTAS - Mas o Líder de qual das Casas?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Na Comissão Mista, é o
Líder em qualquer das Comissões.
O SR. UBALDO DANTAS- Sim, mas em qual das Casas, do Senado
ou da Câmara?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Do Senado ou da Câma_ ra.
O SR. UBALDO DANTAS- Na verdade, como todos os membrqs são
absolutamente iguais. na palavra e no voto, creio que a Liderança aqui não se
faz exercer em forma de liderança, onde o-voto não é por Bancada, mas é individual; de maneira que isso parece-me não vir ao caso.
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O SR. JOSIAS LEITE -
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Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Senador Henrique Santillo.

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) -Tem a palavra V.· Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, Srs. Congressistas:
Gostaria de deixar consignado o meu voto de esperança, sobretudo de fé,
no- sentido de que possamos doravante, realmente compatibilizar o desenvolvimento econômico com as reais necessidades do ser humano neste Paíscontinente.
Creio mesmo que a iniciativa do Governo Federal, enviando este projeto
ao Congresso Nacional, de certo modo também comunga, pelo menos em intenção, com este princípio.

O SR. JOSIAS LEITE- Data venia. estamos discutindo o "sexo dos anjos", que não tem grande valor, porque o valor principal, ...
Assfm, proponho a V. Ex• que o nobre Relator desse conhecimento ao
Plenário da Comissão das quatro emendas que não constam dos avulsos,
para que pudéssemos discuti~ las. Então, depois, cada Deputado e Senador, de
acordo com o Regimento, componentes da Comissão, terão os 15.-minutos
para abordar essas duas e mais outras quaisquer que eles apontem, de acordo
com o procedimento regimental.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Acolho a sugestão levantada e peço ao Relator que dê conhecimento ao Plenário das quatro emendas
que apresentou.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Tendo em vista a observação do
nobre Deputado Ubaldo Dantas, e completando o texto do meu relatório, as
quatro emendas referidas são as seguintes:
EMENDA N•42
.. Acrescente-se ao art. 69, o § 49, com a seguinte redação:
§ 49 De acordo com a legislação em vigor, fica o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico e científico
às atividades da Secretaria Especial do Meio Ambiente."
A justificativa é a segUinte: a administração p-ública necessita de instrumentos flexíveis para possibilitar a gerência ec<:mômica -e financeira da Política Nacional do Meio Ambiente e a realização satisfatória de suas atividades.
As fundações instituídas pelo art. 16, incisos I, 24 a 30 do Código Civil,
são instrum-entos de que o Poder Público necessita- Para realização de finalidades de interesse público, sob o amparo e fiscalização permanente do Estado.
O Decreto-lei n• 200, de setembro de 1969, dispõe sobre as fundações instituídas pelo Poder Público, estabelecendo requisitos e condições que se en·
quadram perfeitamente com os objetivos da fundação que ora se pretende
seja criada.
Acrescento, ainda, que em manifestação anterior, quando apresentamos
um projeto de lei propondo uma Política Nacional do Meio Ambiente, que
foi rejeitada sob o argumento de que era atribuição específica do Poder Executivo, naquela ocasião propomoS a criação de um fundo para atender a essa
mesma carência.
No entanto, há um entendimento de que, neste País, jã existe uni-número
enorme de fundos, um número apreciável de fundos. Então, para que não
criássemos mais um fundo, encontramos esta saída, ou seja, a criação de uma
fundação que se transformas·se nUm inStrumento hábil para agilizar convenientemente as atividades da _Secretaria Especial do Meio Ambiente e permitisse que esta Secretaria pudesse-ser beneficiada em eventuais recursos extraorçamentários.
Esta é a proposta do Relator.
A segunda emenda, de n9 43, é a seguinte:
uAcrescente-se ao inciso IV do art. 99, a seguinte redação:
"A criação de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental
e de interesse ecológico pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal."
JustificaçãO: as áreas de interesse ecológico também são importantes
para a manutenção e conservação do melO ambiente, pois se destinam à preservação integral da flora e fauna, com a conseqUente manutenção do patrimônio natural reservado no País.
Tendo em vista que diversas espécies da flora como da fauna se encontram em fase de exttnção, é de suma importância que essas áreas sejam criadas pelo Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal~ visando uma maior
cobertura do território nacional, a fim de preservar as espécies da fauna e flora, para manutenção do equilíbrio ecológico.
E preciso que V. Ex•s atentem para um detalhe: que existem as reservas
nacionais. As reservas são criadas por desapropriação e têm uma sistemática
especial na sua administração.
As áreas de interesse ecológico já são de uma outra característica. A propriedade n:ão será afetada, cOntinua a pertencer a quem de direito, porém sendo uma área de interesse ecológico, o proprietário não poderá depredá-la
nem fazer dela o que quiser.e, evidentemente que isto terá que obedecer a critérios que a regulamentação da lei irá estabelecer.
Esta a nossa proposição.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Apresentadas as emendas do Sr. Relator, passarei a palavra a qualquer membro da Comissão que
queira fazer uso da palavra por 15 minutos, apreciando em bloco.

Na verdade, no entanto, o que o País tem conhecido, sobretudo nas duas
últimas décadas, é a antítese disso que se propõe, é o contrário disso que se
propõe. O que se fez neste País até agora, sob a égide do Estado, sob o comando do Estado, sob a interferência do Estado, foi o contrário do que se
prega neste projeto e de tudo o que se discutiu aqui nessas três reuniões fecundas.
O que se fez foi o desénvolvimento a qualquer custo, cobrando custos sociais imensos, sob a orientação, sob a filosofia do puro economicismo. E, com
isso; um País continente, ainda de certo modo com populações rarefeitas na
maior parte de suas áreas, acabou permitindo que enormes caudais de água
fossem inteiramente poluídos, que crateras imensas, gigantescas, se fizessem
em dezenas e dezenas de municípios, por exploração predatória, sobretudo na
área mineral, que os mais diferentes meios de poluição, de devastação, fossem
utilizados tendo o Governo, tendo o Estado feito sempre vistas grossas sobre
isso, quando não estimulando-os.
Em rápidas pinceladas, Sr. Presidente, isto é o que ocorreu neste País: foi
a filosofia do desenvolvimento, não como um instrumento da criação do
bem-estar social, mas o desenvolvimento econômico a qualquer custo, para
que as estatísticas de PIB, PNB etc, ou de renda per capita média, pudessem
aumentar. E não foram apenas a brasileiros que se permitiu a depredação, a
f:iohaição, POis p"ai'a cá, com -as nossas portas escancaradas, veio" Ocàpital estrangeiro. Foi também ele, sobretudo ele, altamente responsável por atividades predatórias e, lamentavelmente, de certo modo, sob a proteção do Governo, sob a proteção do Estado, a quem incumbe a preservação do meio ambiente para melhorar a qualidade de vida da população.
O meu voto ê de esperança, é voto de fé, porque estou convencido, Sr.
Presidente, de que até mesmo essa iniciativa que ainda está no plano das interiÇões, acaba sendo resultado de uma mobilização da sociedade brasileira,
que nos últimos anos, efetivamente, acabou se conscientizando da necessidade de lutar, ela mesma, peJa preservação do meio ambiente e, portanto, pela
melhoria efetiva na qualidade de sua vida. E a população brasileira que está
se conscientizando cada vez mais de que a melhoria da qualidade de vida não
tem como condicionante apenas o desenvolvimento econômico a qualquer
custo, até o contrário disso, não são poucas as vezes, como acabei de dizer,
em que o desenvolvimento econômico a qualquer custo deteriora a qualidade
de vida da população.
De modo que eu, dizendo estas palavras iniciais, antes de pedir os meus
destaques, antes de louvar o Congresso.Nacional aqui representado por esta
Comissão Mista, antes de louvar o trabalho do eminente Relator, Senador
Milton Cabral, solicitaria unia informação rápida: se a Emenda n"' 41 foi incluída, foi aceita pelo ilustre Relator?
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

•

•

•

•

Com subemendas, sim.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu solicitaria, portanto, Sr. Presi·
dente, destaques para as Emendas n9 8, n9 ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

Ontem jâ foi julgado.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Estou partindo de pressuposto de
que o que se fez ontem não valeu nada, que elas estão sendo disculidas em
globo. Se estão sendo discutidas em globo, se é para cumprir o Regimento,
como quer a Liderança do PDS, volta-se tudo à estaca zero e vamos destacar
e defender as várias emendas, as de n9 8, n9 25, n9 27 e n9 .18.
Como tenho apenas este tempo para discutir, pretenderia rapidamente,
Sr. Presidente, fazer as minhas justificativas dos destaques.
Primeiro, quanto à Emenda n9 8, porque considero realmente que não
tendo sido incorporadà pelo eminente Relator, elà visa dar às vítimas da poluição, ao póvo, à população, o direito de ter acesso a todos esses processos,
no que diz respeito ~ poluição do meio ambiente etc. Esta Emenda é que está
dando direito ao acompanhamento por qualquer pessoa, por qualquer brasileiro, que se interesse por isso ou que seja vítima da poluição.
A Emenda n9 25 traz à baila novamente a discussão que tivemos ontem e,
por estarmos começando tudo de novo, não vou discutir novamente- a minha posição foi c<fnsignada ontem - mas volto a destacá-la, volto a dizer da
necessidade de entregarmos a um órgão especializado do Governo Federal,
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que é a SEMA, a incumbência, a autorização para licenciar também quanto à
instalação de pólos petroquímicos, cloroquímicos e instalações nucleares.
A Emenda n<? 27, que está sendo destacada, é de autoria do Deputado José Frejat e coloca, no texto da Lei, a necessidade até mesmo de convênios com
as universidades, ou órgãos especializados de nossas universidades, quer através do Município, do Estado ou da própria União, no sentido de que até mesmo se estimulem nossas universidades a tratarem do problema cientificamente.
E a de nll 38, que é também de autoria do eminente Deputado José Frejat, que estã sendo destacada, acrescenta um artigo, onde convier, nos seguintes termos: ''Somente através de lei, poderá ser alterada a situação jui'ídica de
bens públicos de uso comum''. Solicitaria do eminente Relator, Senador Milton Cabral, se ele teria condição de incorporar essCs destaques que foram de
emendas rejeitadas no seu parecer, ao seu definitivo parecer?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - O segundo inscrito é o
nobre Deputado Ubaldo Dantas, a quem concedo a palavra.
O SR. UBALDO DANTAS- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares:
Quero, atê por economia de tempo, fazer minhas as palavras de início do
Senador Henrique Santillo, que enfatizou e sintetizou o pensamento que acho
que os seres humanos, mais até do que brasileiros, pensam ou deveriam pensar a respeito do seu próprio ambiente, representando esta raça humana que
degrada onde vive, fazendo como poucos, talvez até como o único dos animais sobre esta terra.
Na metodologia aceita pela Mesa, tinha destacado inicialmente duas
propostas, mas também para evidenciar posições, anexei as Emendas il'i'S 20 e
25, além das de n•s 30 e 38.
Então, são os mesmos comentários, mais ã. própria -evidência- do destaque com relação à própria coinposiÇão do Conselho e a participação da
SEMA em relação a acordos, atividades e escolhas e, por isso mesmo, o que
acontece em relação ao meio a"inbie_nte ligado à energia nuclear, creio que jã
foram amplamente discutidos.
Já em relação à Emenda n9 30, gostaria de tecer alguns comentários, porque está a se repetir aqui;- agora, aquilo que sempre acontece nos ambientes
fechados, mas ê negado em praça pública: nós sempre lembramos a falta, o
desprestígio, o enfraquecimento dos municípios. Quando chega a oportunidade de se reverenciar, além do próprio discurso, mas pela lei, o valor municipal, nós lhe negamos esta autenticidade, essa vocação para tomar atitude do
que acontece no seu território~
No discurso, à página seis, õ "ilüSfre Relator coloca no terceiro item:
""Nos seus objetivos, em linhas gerais a ação do Governo Fede~
ral será sobretudo normativa e coordenadora, cabendo preferencial~
mente aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, tare~
fas executivas. A União se- reserva o direito de exercer supletivamente ações de caráter executivo."
No art. II, da própria Mensagem, estâ dito: "Compete à Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA, porpôr- e está todo o seu caput anunciado._ Mas, no § 19, lê-se que:
"A fiscalização e controle" - então é problema de interpretação da palavra controle, se é somente tomar medidas e nada mais
do que isso - "a fiscalização e controle da aplicação de critérios,
normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidas pela SEMA, em caráter supletivo, da atuação de órgão estadual e municipal
competente."
Quando se rala de Município, temos desde o Município de Xique--Xique
ou Souza, como temos o Município de São Paulo ou o Município do Rio de
Janeiro.
Quando chegamos ao art. 15, é dito que:
"E da competência eXClUSiva do Poder Executivo Federal a suspensão prevista."
Quer dizer, pelo prazo superior a trinta dias. E continua n-o mesmo
espírito, no art. 16, dando aos Governadores dos estados, inclusive do Distrito Federal e dos Territórios, poderes para aciónar medidas de emergências,
visando a reduzir ou paralisar pelo prazo máximo de ·quinze dias.

•

Aqui, novamente, até a História é esquecida, porque Distrito Federal,
até outro dia, era Município; pelo menos, era o Prefeito e não o Governador.
Então, vejam que há um tratamento que não 'ê lógico, não é coerente
nem na própria Mensagem, nem no julgamento. Então, há conflitos da Mensagem com ela mesma e o discurso com ele mesmo, em relação à parte introdutóría e à parte legislativa em si.
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Em seguida, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, nos comentários com
relação ao destaque da Emenda n9 38, eu voltaria ao parecer do Sr. Relator,
na pãgina dois, na segunda linha:

"A nítida tendência da crescente deterioração da qualidade de
vida neste planeta, na medida em que as populações dobram a cada
vinte e cinco anos e reduzem-se os espaços."
Então, as frases Hqualidade de vida" e "redução dos espaços", é o reconhecimento patente, justo, lúcido, que é a redução do espaço até pelo próprio
crescimento da população e também da sua concentração.
Quando chega à pãgina- 4, ê lembrado o que aconteceu em Estocolmo,
que foi quase um marco em relação ao próprio conceito das Nações, no seu
convívio e nas suas regras ligadas ao meio ambiente, ou seja, de como se con~
vive, como se respeita e como se legisla sobre isso, também.
Tenho certeza, pela cultura do Sr. Relator, que o que aconteceu em Estocolmo ultrapassou- ainda mais por ser em um pafs de ampla democraciapuramente medidas ligadas ao- governo federal, ao goverrio do próprio pafs,
mas com atividades até a nível comunitário. E, lâ, o sentido comunitário, tantas ilhas e tudo isso, é bem exercido. Novamente isso, no seu anunciadonãO sei se todos os parlamentares estão com atenção voltada para essa Emenda nç 38 - mas ela é 'muito simples, é objetiva e reza puramente dizendo:
"Somente através de lei poderã ser alterada a situação jurídica
de bens públicos de uso comum."
A minha formação é ligada ao homem também, mas é pelo lado de prevenção e tratamento. Os Srs. juristas podem ter outra interpretação, tenho
certeza que melhor, mas situação jurídica de bens público de uso comum.
Eu incluiria aqui o ar, incluiria a ãgua, como não tenho o jeito de olvidar
o terceiro elemento, que ê a própria tei'ra, desde praias, como praças. E isso ê.
plenamente justificável,- lúcido, palpável e possível, se é que essa Mensagem,
no nosso entendimento, tem a intenção, o espírito de ultrapassar puramente
medidas de poluição -ou antipoluidoras, mas alcançando o desiderato, que era
aquele expresso em Estocolmo, em função de meio ambiente de vida, de acesso à nautreza, de poder ser exercido pelo ser humano.
Então, pela própria oportunidade que tem os meus aplausos em relação
à oportunidade criada pelo Poder Executivo no reconhecimento que muda~
mos de fase daquilo que era dito nessas plagas desejosas de industrialização,
quando se dizia: "bendita poluição", sinônimo de "benditas chaminés", de
mercado de trabalho.
_ Mas, hoje, aclara - o meu Estado é muito exemplo - que qualquer estudioso de assunto de poluição, seja de chumbo, cádmio, em função de petróleo, em função de areia, em função de óleo, de ventos, da erosão eólica e
modificações dunas, seja em função até de equacionamento de colocação da
fábrica de cimentos, a Bahia hoje é um exemplo rico e, para coroar tudo isso
temos a FIBRAS, relembrada tão vivamente até por um dos poetas maiores
da Bahia, Jorge Amado, em Tieta do Agreste. Como nenhum país quis, coube
à tiíste Bahia essa vocação de receptáculo de lixo.
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, basicamente eram estes
os meus comentários, pela oportunidade tão exígua e lamentando não ter a
oportunidade mais vibrante do diãlogo, como aconteceu ontem, com a participação e interesse, vez que estamos aqui não para, vitoriosos ou vencidos,
mas basicamente em função da nossa população.
Esse assunto, esse tema, pela riqueza que encerra, é das raras oportunidades que podemos legislar claramente, palpavelmente em função de futuro,
futuro que tem cada cidadão dentro de sua casa, do seu vizinho, do seu am~
biente e até do seu planeta.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) nobre Deputado Paulo Studart.

Concedo a palavra ao

O SR. PAULO STUDART- Nobre Sr. Presidente, nobre Sr. Relator,
prezados companheiros membros desta Comissão Mista:
O~vimos atentamente as palavras do nobrç Senador Henrique Santillo,
que as b;,1tizou como uma Mensagem de esperança. Nós concordamos, em
grande parte, com o posicionamento do nobre Senador. Realmente, é uma
tristeza para nós, vermos que grande parte de nosso desenvolvimento tenha
sido feito de qualquer maneira, sem levarmos em consideração o problema
ambiental, que é básico para o homem, e o homem deve estar sempre numa
prioridade absoluta no meio em que vivemos. Mas, por outro lado, reconheço que esse posicionamento do nobre Senador Henrique Santillo, foi quase que uma homenagem aos Governos últimos do Brasil, porque se atentarmos para a legislação existente, vamos ver que só a partir de 64 é que essa
preocupação passou a ser fe~ta com consciência e com profundidade. Até então, não se pensava no problema ambiental do meio ambiente e da ecologia.
E realmente de 64 para cã, neste País se estudarmos, como muito bem fez o
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Relator em profundidade, vamos ver que todas essas preocupações só se originaram daí para cã, o que vem coroar com essª- mensagem a tua!. E eu, que
estou aqui no Congresso NaCiOnal em mais de uma legislatura, posso dar o
meu testemunho franco e sincero, de que poucas vezes vi uma Comissão Mista se aprofundar e dedicar, inctepetfdente do posicionamento de Governo ou
de Oposição, porque un1 valof-mãíS ·alto se alevantava, que era exatamente o
problema da poluição e da ecologia.
E nós, que somos um País muito novo- e eu tive a felicidade, por um
dever profissional, de percorrer este País todo do Oiapoque ao Chuí e, com- a
minha experiência hoje internacional, porque praticamente conheço o mundo
inteiro, posso concluir que nesses quatrocentos t! poucos anos de existência
do nosso País, jã estamos acordando para um problema que outros países
muito mais desenvolvidos, somente muito depois vieram a conhecer. Se erros
houve, inclusive na própria colonização, na exploração indiscriminada das
nossas florestas e dos nossos minerais, em função dessa colonização; nós hoje, brasileiros, independentemente da cor partidária, de religião ou de qualquer ponto de vista ideológico, estamos coriscientes que o problema do nacionalismo e essas riquezas não podem e nem devem mais ser depredadas.
E evidente que o problema ecológico está intimamente ligado ao problema demográfico e 'ao de espaço. Nós possuímos oito milhões, quinhentos e
onze mil quilómetros quadrados, com uma diferenciação muito grande; enquanto temos regiões onde existem mil habitantres por quilómetros quadrados, possuímos uma, que é praticamente a metade do noss-o território, na parte norte de Mato Grosso, de GoiáS e da Amaz_ônia, que não chega a meio habitante por quilômetro quadrado. Essa diversidade de extensão territorial e
das condições ecológicas próprias a cada uma, dificultam imensamente o
problema, porque uma lei que se vote, um artigo que se determine, o que é excepcional para o Rio Grande do Sul ou para a Região Sul do País, é média
para o Nordeste e é péssima para a região de GoiáS ou do Amazonas.
Essa imensidão territorial dificulta esses problemas e, sobretudo, se considerarmos que levamos de 1500, quando fomos descobertos, até o ano de
1900, portanto, em quatro séculos para atingir 17 milhões de habitantes, em
apenas oitenta anos saímos de 17 milhões para 125 milhões de habitantes,
com a perspectiva de chegarmos ao ano 2000 com 250 milhões de habitantes.
Então, essa exploração demográfica aliada à extensão territorial, faz com que
o problema que aqui discutimos du_rante essas várias sessões, se torne verdadeiramente preponderante. Na oportunidade, além de me congratular com
todos os componentes desta Comissão, pelo brilho que deram, pela sua boa
vontade e pelo estudo aprofundado que fizeram, eu desejava realçar o trabalho minucioso e exaustivo de urit homem que, não sendo técnico no setor, é
um estudioso de longa data, que é o Senador Milton Cabral. Sou testemunha,
há m::âs de uma legislatura, da preocupação do ilustre Senador com o problema e posso testemunhar aos meus nobres companheiros de Comissão, que
realmente, apóio irrestritamentC O feia tório do nobre Senador Milton Cabral,
porque vejo nele um estudo sério e aprofundado, de maneira a aperfeiçoar a
Mensagem mandada pelo Executivo e, ao mesmo tempo, parabenizar também a esse Executivo que, sensível à opinião pública como muito bem abordou ::.nobre Senador Henrique Santillo, já hoje consciente da preponderância
e da importância do problema, pressiona não só o Congresso Nacional, como
o próprio Executivo, no sentido de que essas medidas se tornem realmente,
em curto prazo, realizáveis.
Para nós, mais uma vez reafirmo, foi um prazer incomensurável participar desta Comissão, declarar antecipadamente o meu voto e enaltecer o trabalho realizado pelo Sr. Presidente, Sr. Relator e demais membros, e dar claramente, em letras de forma, parabéns à Comissão, parabéns ao Governo e,
sobretudo, parabéns ao povo brasileiro porque, pela primeira vez, ternos uma
cqdíficação plena de um ambiente, de uma ecologia e do sistema que vai favorecer a vida no Planeta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Muito obrigado nobre
Deputado Paulo Studart.
Comunico ao Plenârio que o Sr. Líder do PDS no Senado, Senador José
Lins, propôs a substituição do Senador Almir Pinto pelo Senador Bernardino
Viana.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gilson de Barros.
O SR. GILSON.DE l!ARROS- Sr. Presidente, realmente o assunto do
qual trata esta Comissão Mista, ê extremamente palpitante e nos acudiu,
aqui, a possibilidade de oferecer uma subemenda às emendas jã apresentadas
e ora em discussão por esta Comissão Mista.
Dentro do território brasileiro, existe uma área, o chamado Pantanal
Mato-grossense. Pelas suas particularidades, pelas suas peculiaridades, pelo
conjunto da sua ecologia, do seu ecossistema, pelo valor da biologia, que ofe-
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rece a sua flora e a sua fau~a, o Pantanal Matogrossense é hoje alvo da cobiça
de poderosos grupos económicos, principalmente internacionais.
Co~o m_ato-grossense, sempre lamentamos que os governos, as lideranças civis e políticas do nosso Estado jamais tiveram força ou boa vontade
-isso de qualquer Partido, de qualquer origem,- de realmente propagar a
realidade do Pantanal Mato~grossense, mas nós gostamos imensamente de
participarmos, vamos dizer assim, das pescarias do Pantanal. E é comum encontrarmos lá, pessoas estrangeiras, evidentemente cientistas, colhendo insetos, colhendo amostras de vegetais, de peixes e materiais diversos. Nós; leigos
no assunto, estranhamos e alguma coisa nos dá um quê de revolta, mas sem
prova, sem competência, sem cultura, sem conhecimento do assunto, nós sentimos como sente o caboclo mato-grossense, como sente o homem pantaneiro, que alguma coisa não estâ certo naquilo. Os aviões, alguns até de prefixo
estrangeiro, costumam pousar em muitas das fazendas e andam pelo Pantan!il colhendo determinados tipos de amostras. Vemos aquilo e nos sentimos
impotentes, pela nossa própria limitação, diante do problema.
O que nós pretendemos seria apresentar uma subemenda que talvez caberi.a dentro_~a emenda n.,., 39, de autoria do nobre Deputado José Frejat, à
págma 22, onde está escrito:
Ficam transformadas em reservas ou estações ecológicas,
sob a responsabilidade da Secretaria Especial do Meio Ambiente SEMA -, as florestas e as demais formas de vegetação natural de
preservação permanente relacionadas no art. 2'? da Lei n'i' 4.771, de
15 de setembro de 1965 (Código Florestal), e os pouses das aves de
arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações."

•
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Queremos acreditar que justamente em cima dessa emenda, possamos

•

apres~ntar. ~ma subemend~ para que seja inserido um parágrafo, um artigo,

um dtsposttJvo qualquer, dependendo de melhor estud_o, de boa legislação e
técnica legislativa, o seguinte mandamento:
"Fica declarada reserva ecológica toda a área do Pantanal existente n~s Estad.os de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na qual a
ocupaçao do solo e toda e qualquer exploração econômica estarão
condicionadas às normas especialmente adotadas na legislação pró~
pria."
Como justificação, queremos dizer que existe um projeto de nossa autoria, transitando na Câmara dos Deputados, tratando do assunto do Pantanal.
O que, portanto, variamos com esta subemenda- Emenda de n9 39-, é justamente aproveitar o espírito da Emenda n'? 39 apresentada pelo Deputado
José Frejat e adicionarmos um detalhe que nos parece da maior importância.
Isto posto, e cas_o haja concordância ou uma manifestação favorável de
aquiescênciã, de boa vontade dos ilustres Deputados e Senadores membros·
desta Comissão, n·ós-gostaríainos de solicitar à Presidência, ouvida essa manifestação, que nos desse alguns instantes, algum tempo, a fim de que nós pudéssemos, se possível, formular mais detalhadamente a nossa proposta,
submetê-la ao Sr. Relator, discutir pessoalmente e ver da viabilidade, tanto
técnica, quanto regimental, de ser aprovada essa nossa idéia que julgamos da
mãxima importância.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Incluir ...
O SR. GILSON DE BARROS - A subemenda.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Qual a subemenda?
O SR. GILSON DE BARROS - A subemenda.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Basta dizer o objetivo dela?
O SR._GILSON DE BARROS - "Fica declarada reserva ecológica
toda a área do Pantanal existente nos Estados de Mato Grosso _e Mato Grosso do Sul, na qual a ocupação do solo e toda e qualquer exploração econômi~
ca estarão condicionadas às normas especialmente adotadas na legislação
própria."
Quero dizer aos ilustres Pares - e nós não pretendemos que esta seja
uma redaçào difinitiva -julgamos como um balão de ensaio, dada a emergência do momento, pelo que neste instante contamos com a boa vontade dos
Srs. membros desta Comissão que, evidentetemente, podemos adicionar aqui,
que o Regulamento da presente lei disciplinará quais são os ó_rgãos.
Em termos mais claros, mais concretos, eu vou dar a V. Ex•s um exemplo: "diversos fazendeiros, autoridades e municípios no que abrangem a ârea
do Pantanal no Estado de Mato Grosso, como no de Mato Grosso do Sul,
prefeitos, vereadores, autoridades diversas constantemente acusam fazendei~
ros_, proprietãrios de grandes fazendas de 80, 100, 1.000 hectares, dentro do
Pantanal, de construção de barragens, açudes, e que isso representa o desvio
de cursos d'água, ocasionando a alteração do ecossistema do Pantanal e do
seu regime pluviométrico.

•

•
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Em conseqüência disso, os fazendeiros outros, grandes, médios, pequenos, que vivem à direita, à esquerda, abaixo, acima, se sentem prejudicados
pela violentação no regime pluviométrico dos rios, riachos, igarapés e as lagoas naturais que são a forma básica estrutural da topografia pantaneira.
Então, o que nós pretendemos é que a execução de cada projeto desse_:
rodovias, pontes, açudes, esteja condicionadas a uma aprovação de órgãos
técnicos do Governo Federal. Por exemplo, se alguém pretende fazer uma estrada ligando o ponto A ao ponto B, dentro da Região do Pantanal, ele pode
fazê-lo, uma empresa pode fazê-lo, um fazendeiro pode fazê-lo desde que o
governo, examinando o assunto, aprove, autorize- o DNER, a SEMA Secretaria Especial do Meio Ambiente, cuja competência está definida em lei.
Enfim, que o Governo, o Poder Público se manifeste no interesse da coletividade, em vista daquele interesse individual e pessoal de qualquer tipo de empresário existente ria -área do Pantanal.
O espírito é este. Eu coloco assim, solicitaildo a boa vontade dos companheiros, dos Srs. membros desta Comissão Mista, para que nós possamos
chegar ao clareamento de um assunto que nos parece de grande importância.
Pedimos escusas, porque realmente nós tínhamos oportunidade outra de agir
e nos penitenciamos. Nós aqui, temos a humildade de confessar que fomos
omissos, que nós realmente, devido a outro tipo de trabalho e atividade, nos
esquecemos no tempo oportuno, no prazo hábil.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Peço a V. Ex• que redija
a subemenda e a apresente à Mesa.

•

Não havendo mais quem queira discutir, concedo a palavra ao Sr. Relator, por trinta minutos.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Srs. Senadores:

Estava esperando que fosse posto em votação o relatório, em primeiro
lugar e, em seguida, fossem solicitados os destaques. Mas os trabalhos foram
desenvolvidos sem essa providência e temos que dar resposta às intervenções
dos Srs. Parlamentares à respeito de sugestões de emendas.
Inicialmente, agr:tdeço as palavras elogiosas ao nosso trabalho, proferidas pelo Senador Henrique Santillo e pelo Deputado Paulo Studart. E o nosso dever.
O S_enador Henrique Santillo aborda a questão da Emenda n<? 8 e gostaria de esclarecer a S. Ex• que o seu pedido de destaque jâ foi atendido ontem,
quando votamos nesta Comissão a aprovação-das Emendas n"'s 7, 8, 9, 10, 11
e 12, juntando-as numa redação comum, que atende perfeitamente o desejo
de S. Ex• E § 39 do art. 69: .. Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais
mencionados, deverão fornecer OS resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoas legitimamente interessadas".
Então, era esta a explicação que eu queria dar a S. Ex•
Com relação aos seus comentários a respeito do art. 27, nós votamos, no
debate de ontem, pela rejeição da emenda.

•

O SR. PRESIDENTE (M_o_9esto da Silveira) O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

Do art. 25 ao art. 27.

S. Ex• falou do art. 27.

O SR. PRESIDENTE (Modesto .da Silveira),...- Arts. 25 a 27.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Perfeito. Vamos começar pelo art.

25, que foi matéria ontem votada.·-aebatida, e a Comissão, por sua maioria,
entendeu de voltar ao parágrafo 4"' do art. 10, conforme estava na Mensagem

•

que, na realidade, no meu entender, era realmente o que os Srs. Representantes da Oposição estavam querendo: deixar com o Poder Executivo a regulamentação ou licenciamento de instalação de usinas nucleares. Isto porque a
discussão toda era se a SEMA deveria ter essa competência e não a Comissão
Nacional de Energia Nuclear .
O que diz o parágrafo em referência?

''Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos
os Governos Estadual e Municipal interessados, o licenciamento
previsto no caput deste artigo, quando relativas a pólos petroquímicos, cloroquímicos, bem como as instalações nucleares e outras definidas em lei."

•

Ora, se o Governo dispõe da SEMA e da Comissão Nacional de Energia
Nuclear, evidentemente que o órgão mais habilitado à esta função será acionado pelo Geverno Federal, pelo Poder Executivo. Em outras palavras, era o
que os Srs. estavam pleiteando. Em razão desse entedimento, a maioria votou
a matéria e creio que está atendida a ·pretensão do Senador Henrique Santillo.
Com relação ao art. 27, somos pela rejeição, conforme está no relatório,
porque se trata de matéria regulamentada pelo Decreto-lei nll 200, pertinente
à assinatura de convênios com qualquer entidade nacional. E a faculdade pre-
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vista como instrumento eficaz da Adffiinistração Pública. Sejã está prevista
em dispositivo legal, não vemos necessidade de se fazer constar na Lei, a faculdade de fazer convênios. Pa_rece-me que seria até, digamos, uma distorção,
um defeito que seria introduzido na lei.
Por outro lado, não é da competência da SEMA a administração de reservas porque essa competência é do IBDF. Então, tem que se atentar para
esse tipo de detalhe. Portanto, não hã uma razão plausível para o acolhimento desta emenda do Deputado José Frejat. Ê com este argumento que eu arejeitei.
Com relação às ponderações do Deputado Ubaldo Dantas a respeito da
Emenda n~' 30, em que S. Ex• aborda os conflitos, as incoerências da legislação, inclusive ressaltadas no texto do meu parecer, que engaja os municípios e os Estados como tendo a preferência na execução da Política Nacional
do Meio Ambiente, quero esclarecer a V. Ex.• que realmente não hã nenhum
conflito, nem nenhuma incoerência.
A Emenda n'? 30, o que pretende? Pretende que o município tenha a competência de suspender atividades previstas no inciso IV do art. 14, competência esta que está atribuída ao Estado, pelo prazo de até 90 dias e ao Poder
Ex.ecutivo, por prazo superior a 90 dias. Evidentemente que essa Política engaja o município na ação governamental antipoluidora.
Mas é preciso considerar- corno S. Ex• mesmo ressaltou, citando os
Municípios de Souza, na Paraíba, Xiquexique e o município de São Pauloque se nós aqui, desta Comissão, aprovássemos esta Emenda, iríamos dar,
pela lei, competência à uma grande maioria de municípios- provavelmente
97o/o ou 98% dos municípios brasileiros-, a competência de intervir em atividades sobre as quais esses municípios não teriam à menor condição de opinarem tecnicamente sobre as condições daqula atividade poluidora.
Para haver uma intervenção desta natureza, que é realmente uma intervençãO grave, corno pai'alisar uma indústria, uma instalação, uma termoelétrica, uma coisa desse tjpo, que vai gerar conseqüências econômicas e sociais,
é preciso que esse município esteja preparado, com pessoal próprio em condições de fazer a intervenção de urna forma ~bsolutamente justificada.
Então, o que a legislação faz, inteligentemente? Transfere esse poder
para o Governo do Estado e para o Governo Federal. Evidentemente que~ na
medida em que os grandes municípios forem se aparelhando, tendo, como
têm -creio que São Paulo tenha urna instituição especializada-, essas instituições vão se engajando no Sistema Nacional do Meio Ambiente, vão passando a receber credenciamentos e a regulamentação da legislação irã normalmente atendendo, porque o interesse governamental é, evidentemente,
ampliar os meios de controle, e esses municípios sei'ão atendidos.
Esta a razão por que nós opinamos pela rejeição desta Emenda.
Com relação à Emenda n<~> 38, também comentada pelo nobre Deputado
Ubaldo Dantas, apoiando a Emenda do Deputado José Frejat, em qUe S. Ex•
propõe incluir, onde convier, um artigo dizendo que somente através de lei
poderá ser alterada a situação jurídica de bens públicos de uso comum, Srs.
Parlamentares, no que diz respeito à situação jurídica dos bens públicos de
uso comum, é uma matéria perfeitamente definida na Constituição. Os artigos 411 _e 59 da Constituição, dizem o seguinte:
"'Art. 4'? Incluem-se entre os bens da União:
I - a porção de terras devolutas indispensável'à segurança e ao
desenvolvimento nacionais;
II -os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limite com
outros países ou se estendam a territórios estrangeiros; as ilhas oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com ·outros países;
III - a plataforma continental;
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas;
V- as que atualmente lhe pertencem;- quer dizer, pertencem
à União- e;
VI- o mar territorial.
Art. 59 lmcluem-se entre os bens dos Estados, os lagos em terrenos de seu domínio, bem como os rios que neles têm nascente e
foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não compreendidas no artigo anterior."

Então, a nossa- opinião é de que estando essa matéria perfeitamente definida pela Constituiçã-O, é eViderite que a lei, não podendo conflitar com a
Constituição, não teria sentido dizer que somente através de lei poderá a situação j,iirídica dos bens públicos ser alterada. Não encontramos, aí, á rrieio
de justificar esta emenda, colocada como foi. Esta a razão por que nós a rejeitamos.
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No que tange à intevenção do Deputado Gilson de Barros, pleiteando
uma alteração na Emenda n"' 39 do Deputado José Frejat, que foi acolhida
pelo Relator, e que diz o seguinte:

Por isso, nós requeremos destaque, Sr. Presidente, para ser submetida à
votação no Plenãrio, a nossa subemenda à Emenda niit 39 de autoria do Deputado José Frejat, com o devido respeito pelo posicionamento do Sr. Relator.

Ficam transformadas em reservas ou estações ecológicas sob a
responsabilidade da Secretaria Especial do Meio Ambiente, as florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 29 da Lei n9 4.771 do Código Florestal; os pouses das aves de arribação protegidos por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações."

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Encerrada a discussão,
coloco em votação o parecer do Sr. Relator, destacadas as emendas e subemendas apresentadas.
Os Srs. membros da Comissão que estiverem de acordo com o relatório,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O parecer foi unanimemente aprovado. Deixamos de suspender a reunião pelo prazo normal de 1O minutos, para recolher as subemendas e destaques, porque eles já se enContram na mesa.
Passamos à apreciação dos destaques.
Destaque à Emenda n9 8, apresentada pelo Senador Henrique Santillo.

H

O que pretende o Deputado Gilson de Barros é incluir nesta Emenda,
aceita pelo Relator, toda a ãrea do Pantanal do Mato Grosso do Norte e do
Sul, como uma área a ser preservada.
Ora, recOnhecendo o mérito louvãvel da sua proposição, indiscutivelmente de grande mérito, hã uma dificuldade enorme para aceitar a sua Emenda, porque trata-se de matéria atendida pelo próprio texto da política proposta pelo Senhor Presidente da República, cabendo essa sua sugestão à lei que a
i rã regulamentar, por ser um detalhe- porque não é somente o Mato Grosso
que tem problemas dessa natureza - ou através de um decreto específico do
Poder Executivo, a exemplo do Decreto n9 86.061, que criou estações ecológicas no Mato Grosso, no Amazorias e em vários Estados do País.
Alêm do mais, a Emenda n9 43, do Relator, que dã nova redação ao item
6'i' do art. 99, diz o seguinte:
4
'A criação de estações ecológicas, âreas de proteção ambiental
e de interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal."

Evidentemente que V. Ex', nobre Deputado Lauro Dantas, atravês de
um projeto de lei, ou o Poder Executivo, baseado nesta emenda que apresentei, poderâ atender as ponderações de V. Ex', porque ele estâ autorizado, ou
seja, tem como finalidade a criação de estações ecológicas, definir áreas de
proteção ambiental e de interesse ecológico.
Com estas explicações, lamento não poder acatar a emenda de V. Ex'
Sr. Presidente, são estes os argumentos que apresento ao comentãrios
dos Sr~. Parlamentares.
O 'sR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Encerrada a discussão,
coloco em votação o parecer do Sr. Relator, ressalvados os destaques e sube~
mendas que serão apresentados à Mesa.
O SR. GJLSON DE BARROS- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra o
nobre Deputado Gilson de Barros, para encaminhar a votação.
O SR. GILSON DE BARROS (Para encaminhar a votação) _:sr. Preside:nte, não obstante a rejeição da nossa subemenda por parte do nobre Sena~
dor Relator, consulto a Presidência se seria possíve-l ser submetida à decisão
do Plenãrio, para votação?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) -Como vê V. Ex•, ela serã
discutida e submetida à deliberação do Plenário da Comissão.
O SR. GILSON DE BARROS - Fundamento esta minha·iirgumentação justamente no fato de que o Sr. Relator acatou o caput do dispositivo
da Emenda n9 39, que diz: Hque ficam transformados em reservas ou estações
ecológicas, etc., ... "
Então, se essa lei, no caso, acatou para transformar em reservas ecológicas determinadas circunstâncias e coisas, acho que nada obstaria a que fizesse
o mesmo com relação ao Pantanal. Dizer, com a devida Vênia do Sr. Relator,
que existem coisas semelhantes a pantanal em qualquer outra ârea do País,
nós discordamos frontalmente, inclusive porque não existe nada semelhante
ao Pantanal Mato-grossense em nenhuma outra região do mundo. E quem
diz isso são cientistas da Alemanha Ocidental.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu não disse propriamente isso,
mas problemas semelhantes - se existem no Pantanal, existem em -outras
áreas, como na Amazônia, etc.
O SR. GILSON DE BARROS- Certo. Mas o conjunto da problemãtica pantaneira é singular, é absolutamente singular. O que queremos deixar
bem claro é que nós não queremos ter a pretensão de que isso seja considerado um mérito nosso. O que nós fizemos questão de frisar é que estãvamos
lançando uma idéia para que esta Comissão, apesar da exiguidade do tempo,
amadurecesse e que nós possamos colher alguma coisa. Por que haveríamos
de esperar um decreto, se nós temos uma lei -se temos uma lei, por que haveremos de esperar um decreto - para criar uma Comissão? Seíldo que o
pantanal é ârea particularfssima; não existe nada igual, com as suas características ecológicas, na face do Planeta.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, pela ordem. Em virtude de jã ter sido encampado pelo RelatOr, por desnecessário, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Passamos ao destaque
da Emenda n9 20, de autoria do Deputado Ubaldo Dantas. Não sei se por
equí'foco, aqui está no destaque como. n9 20.
O SR. UBALDO DANTAS - Sr. Presidente, foi mais a evidência da
própria discussão, porque o intuito era em função de todo número c participação. Então, o 17 seria incompleto; o 20 também, como o 13 também.
Ou colocamos todas estas três, para mostrar a dificuldade de localizarmos uma única, ou reconhece-se que o Sr. Relator praticamente só deixou de
fora a Emenda n9 20, com muita coerência, o IBDF. E do que compreendi,
somente isso.
Assim, foi mais no sentido da própria discussão, a dificuldade de entender o CONAMA em si; basicamente foi essa a intenção. Deixo então a critério da Mesa a validade dela, já que foi praticamente e, até, coerentemente
atendida. Muito obrigado, Sr. Presidente.

•

•

•

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Superada a de n• 20, vamos ao destaque da Einenda n'i' 25, de autoria do Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, tendo sido aprovado
o relatório do eminente Relator, o§ 49 do art. lO passou, portanto, a ter aredação proposta pelo Relator.
Eu perguntaria a V. Ex', se mantém~se a redação que tenho em mãos,
que é a seguinte:
H§ 49 Caberã. exclusivamente à SEMA, ouvidos os Governos
Estadual e Municipal interessados,. como ao CONAMA, o licenciamento previsto no caput deste artigo, quando relativo a pólos petro~
químicos, cloroquímicos, car'boquímicos, alcoolquímicos e outros
definidos em lei e à CNEN, o licenciamento das instalações_nucleares."
E uma solicitação de esclarecimento que faço à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra ao
Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Esta foi a proposta inicial do Relator, ontem. Porêm, com a discussão e a votação, nós voltamos à redação do
projeto original.
O SR. HENRIQUE SANTJLLO - Mas aí é que eu gostaria de continuar com a palavra para solicitar esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra ao
nobre Senador J:lenrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - A mim me parece que, do ponto de
vista regimental como foi levantado aqui hoje, no início da reunião, todas as
discussões que se flzeram nas duas reuniões anteriores, na verdade foram apenas discussões preliminares extremamente fecundas.
Mas, em virtude de ter sido colocado o problema, hoje, de que realmente
o Regimento tem que ser respeitado nos seus estritos termos e de ter sido
aprovado o relatório em globo, tenho em mãos a redação proposta pelo Relator. Acho que isso estâ provado, porque o destaque que faço seria, então, en·
tre a proposta do Relator e a emenda proposta pelo eminente Presidente. Nós·
teríamos que decidir agora entre a proposta do Relator, inicial, e a propostada emenda oferecida por V. Ex'
Defender a emenda proposta por V. Ex', acho desnecessãrio, apesar de
termos aqui alguns companheiros que não estiveram prd'sentes ontem à reunião, mas acho desnecessário. Nós continuamos com aquela pÔsição de que a·
emenda proposta por V. Ex' é melhor, porque coloca também no que diz res.:.
peito ao licenciamento às instalações nucleares, a competência à SEMA, que
é umn órgã~ também do Executivo Federal.

•

•

•

•
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Vimos ontem que esse não foi o pOsicionamento da maioria da Comissão
presente. Mas de qualquer modo, mantenho esse destaque, Sr. Presidente, ficando bem claro que estaremos decidindo agora entre a proposta de V. Ex'" e
. a proposta encampada pelo Relator no seu relatório. Certo?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não.
O SR. HENRIQUE SANTJLLO - V. Ex• acha que não?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não. Quero lembrar a V. Ex•, Senador Henrique Santillo, que na leitura do meu relatório, manifestei-me pela
rejeição das Emendas n9s 2, 3, 4 e 5 etc e a 25.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pela rejeição.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Pela rejeição. Então, permanece o
·
texto original.
•

•

•

•

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu gostaria de deixar bem claro,
portanto, diante das palavras pronunciadas pelo eminente Relator, de que ele
teria inferido, pelas discussões, que os oposicionistas aqui presentes se manifestavam favoravelmente ao texto do Governo. Houve equívoco. Nossa manifestação foi tot:la ela bastante clara pela emenda do Sr. Presidente, Deputado Modesto da Silveira, que cstâ aqui, ·que é a Emenda nt:> 25 que está sendo
discutida. Fiz uma observação durante as discussões, quando V. Ex' disse que
retornaria ao texto original, que eu estava achando- eu pessoalmente, e não
a Oposição Como um todo aqui presente- estava achando que o texto do
Governo estaria atendendo melhor ao que o Deputado Modesto da Silveira
pretendia, do que a emenda proposta por V. Ex', porque o projeto do Governo não fazia nenhuma citação à CNEN; o projeto do Governo também não
faz nenhuma citação à Comissão Nacional de Energia Nuclear.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Exato.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- E V. E• estava fazendo uma citação
textual, estava entregando, através de uma lei, a competência à CNEN, para
o licenciamento das estações nucleares, que V. Ex' justificou que isto já existe
em lei, jà é um dispositivo contido em lei específica.
Muito beml Então, vai ficar- bem claro que o nosso posicionamento, o
meu posicionamento- e eü posso dizer também, pelo que ouvi de todos os
companheiros oposicionistas aqui ontem - o nosso posicionamento foi claro, bem definido, ao lado da emenda apresentada pelo ilustre Deputado Modesto da Silveira .
A emenda estã com destaque, sendo discutida agora.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- É que houve votação e,
na verdade, o posicionamento dos Partidos da OposiÇão foi esse para o qual
V. Ex" acaba de chamar a atenção.
A outra emenda é a de n9 25, mas como falaram em relação às duas, estã
superada.
Emenda de n9 27, de autoria do nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem. V. Ex' não colocaria cada destaque em votação?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Nós estamos colocando
em votação cada destaque.
V. Ex• fala quanto à emenda de n• 25?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Cada destaque em votação. O n• 8
foi retirado, porque o eminente Relator já o havia incorporado no seu relatório. A de nv 20, destacada pelo eminente Deputado Ubaldo Dantas não foi
votada, também.
O SR. UBALDO DANTAS (Fora do microfone).

•

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Consulto ao plenãrio e
coloco em votação, se vamos votar ou não a Emenda de nv 25, ou se é considerada votada, superada pela votação de ontem? (Pausa.)
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Sr. Presidente, peço a palavra pela.
ordem.

•

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Concedo a palavra pela
ordem ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, gostaria de colocarme como já me coloquei, voltando a insistir que os destaques portanto, terão
que ser votados um a um.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Coloco em votação a
proposta do nobre Senador Henrique Santillo: se vamos continuar votando
os destaques um a um, conforme formúlado à Mesa?
O destaque que ora estã em discussão e debate é o de n9 25 .
Os Srs. Parlamentares que concordam com a proposição do nobre Senador Henrique Santillo, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Terça-feira 19 4037

Aprovado.
Passamos a votar o destaque de n_9 25.
Os Srs. Parlamentares que concordam com o destaque do nobre Senador
Henrique Santillo à Emenda nv 25, queiram permanecer como se encontram .
(Pausa.)
Aprovado.
Rejeitado, contra seis votos. As duas: do Senador Henrique Santillo e do
Deputado Ubaldo Dantas.
O SR. JOSIAS LEITE - Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE(Modesto da Silveira)- V. Ex•, embora sentado,
não foi computado o seu voto porque estava fora do plenário. De qualquer
maneira, ganhou por mais um voto, então.
Emenda de n9 27, d_o nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, ouvi atentamente as
explicações do Senador Milton Cabral, de que o Decreto-lei n• 200 jã prevê o
estabelecimento de convênios de órgãos oficiais com entidades privadas ou
entidades as mais diferentes. Mas, gostaria de frisar a importância de se colocar no texto da lei, sem que significasse nenhuma redundância, a necessidade
de se prestigiarem as Universidades num problema tão complexo e importante quanto este. Seria até um estímulo às Universidades, para que elas se dedicassem mais, através dos seus departamentos científicos específicos, ao estudo e à proposição de soluções para problemas envolvidos na questão do meio
ambiente. De modo que, gostaria de, defendendo o destaque ... (Aparte fora
do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Nobre Senador Henri·
que Santillo está com a palavra. Tão logo ele termine, concedo a V. Ex' para
uma questão de ordem.
O SR. JOSIAS LEITE- (Fora do microfone.)
Q SR. HENRIQUE SANTILLO - Encaminhamento de votação, Ex•,
que o Regimento prevê.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - O Regimento prevê a
discussão dos destaques pelos minutos que o Presidente entender razoáveis.
O SR. JOSIAS LEITE - Diz aqui uma única vez, no art. 13, com re~
lação ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Isso é o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Nós estamosjã discutindo e votando as emendas e os destaques, um por um.
O SR. JOSIAS LEITE- Não é que eu não queira ouvir o Senador Henrique Santillo, que estã trazendo grande contribuição à esta Comissão, corno
Ubaldo Dantas etc.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Obrigado pela contribuição. E, em uma tentativa de contribuição, devolvo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- E preciso ficar bem claro que é regimental. Aí, o Regimento é citado ou não pelo eminente Deputado, quanto ao
relatório. Discutimos o relatório, o Sr. Relator falou durante 30 minutos, votamos o relatório, aprovaridO-o por unanimidade.
Estamos agora discutind9 e encaminhando .a votação dos destaques. E é
esse destaque a que estou me referindo, que acharia interessante que a Comissão pudesse aprová-lo, porq~e significaria principalmente a nossa atenção
para um problema como es~ e a necessidade de se incluir as universidades
brasileiras na discussão, na p/rograrnação, no estudo efetivo desse problema.
O SR. BERNARDINq VIANA -Sr. Presidente, para uma questão de
ordem, e quero aí, ouvir o 'Relator .
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA- Esta Emenda n• 27, que estã em discussão, é uma emenda autorizativa, não faz mal nenhum que seja incluídaé o meu ponto de. vista. Diz assim: "Fica a Secretaria Especial do MeioAmbiente autorizada ... " Ela faz se quiser, é autorizativa. Acho que fica até
bom, porque é uma lembrança para as universidades pleitearem ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- As universidades também seriam incluídas. Aliás, o projeto não faz nenhuma referência a isso ...
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - O nobre Relator pode
falar sobre a emenda de n"' 27, para um esclarecimento.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A questão é a seguinte, e pediria
atenção dos Senadores Henrique Santiilo e Bernardino Viana.
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Com relação à observação do Senador Bernardino Viana, eu gostaria de
esclarecer que o art. II, tratando da competência da SEMA de propor ao
Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, normas e padrões para
implantação, acompanhamento e fiscalização de licenciamento previsto no
artigo anterior, diz no seu§ 1"?, que a fiscalização e controle de critérios e normas de padrões de qualidade serão exercitadas por ela própria, pela Secretaria, em caráter supletivo da açào de órgão estadual e municipal competente
- quer dizer que ela a tua supletivamente- e que inclui na competência de
fisCalização e controle, a anãlise de projetas de entidades públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a·recuperação de recursos ambientais afetados por processo de exploração predatórios ou poluidores.
Portanto, é uma inclusão ampla, genética, que não deixa nenhuma instituição de fora porque, como o diz o§ 2'~são entidades públicas ou privadas.
Então, em benefício da melhor redação do projeto e por ser matéria já perfeitamente normal, da competência do Poder Executivo, através do Decreto lei
n'? 200, nós entendemos que seria uma aberração mutilar esta redação que é
perfeita, ampla. Em benefício da redação é que nós rejeitamos esta emenda,
para não discriminarmos instituiÇões. Esta é a explicação.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Feito o devido encaminhamento da discussão, coloco em votação. (Pausa.)
Em votação a Emenda de nO? 27.
Os Srs. Congressistas que -eStiverem de acordo com a proposição da
Emenda n~' 27, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Em discussão a Emenda de_n~' 30, de autoria do Deputado Ubaldo Dantas. I Pausa.)
O SR. UBALDO DANTAS- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a Emenda.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Ubaldo Dantas, para discutir, como autor da emenda.
O SR. UBALDO DANTAS - Sr. Presidente, mantém-se no mesmo
diapasão o comentário do esquecimento em relação ao município, porque,
quando se formula uma política no sentido amplo, global, na variedade tão
grande e continental do nosso País, não se pode desconhecer justamente a variedade do nosso País, ou seja o tamanho, o poder municipal e a sua variedade, porque dentro dos quatro mil municípios, com certeza temos pelo menos
cinqUenta municípios com poder de compra, de competência em relação ã
parte científica, à atividade comercial e industrial, que é completamente diferenciada. Então, colocâ-los todos nesse STANDARD tão baixo a nível, como
comparei até, da cidade exoticamente chamada de Xique-Xique, como o exMinistro vãrias vezes mencionava numa hrincadeira que depois ficou até famosa, e ainda hoje se mantém em relação a nome de esquecimento e que chega a se tornar município. Assim, é nesse sentido que eu não vejo a razão para
ser completamente esquecido na sua ati vida de- não é tanto punitiva, mas é
a sua participação, a sua oportunidade em viVer a dificuldade do momento, a
dificuldade da convivência- e já tivemos exemplos variados pelo Brasil, fosse em Minas Gerais, fosse dentro da cidade de Salvador ou acontecendo a
nível da grande São Paulo.
Não hã uma conformidade provavelmente universal, neste nosso Plenário, de que caiba ao próprio município, puramente uma ação complementar, que seria contrária à pr6prii lei, porque a complementar supletiva caberia à União, onde há um incentivO-ao propr1o Município e se espera dele uma
atividade de controle de aplicação de ciitérios. Cidades industriais, como temos hoje, a exemplo de camaçari, onde a sede de pólos petroquímicos, como
temos no Rio Grande do Sul, como é o próprio ambiente variado dentro do
Rio de Janeiro e de São Paulo, ou seja, acho que haveria uma competência,
uma oportunidade para se criar numa hierarquia, numa tendência, num seguimento, dando oportunidade ao município da atividade que é dada teoricamente na lei, mas que provavelmente ele vai ter despesas para ter obrigações,
e pararia aí a sua oportunidade de participação.
Toda a sua argumentação anterior, eu novamente relembraria ao Sr. Relator, que foi tão feliz e tão oportuno, e tantas foram as manifestações de
emenda, mas realmente não me conformo com a falta de poder coercitivo que
caberia ao próprio município, que representa de mais perto a própria comunidade.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra ao
Sr. Relator, para discutir.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente e Srs. Congressistas, renovo os argumentos anteriores: os municípios não estão excluídos das
competências que o Deputado Ubaldo Dantas reclama, na medida em que
eles vão se aparelhando e se engajando no sistema nacional do meio ambiente. O problema, aqui, é que esta emenda já declara de saída que cabe ao poder
municipal suspender ativ"idades, sem considerar se esse poder municipal está
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ou não habilitado para exercer essa atividade. Já falei sobre as dificuldades
que o poder municipal teria, como também admiti que hã municípios, como
São Paulo, que poderão se aparelhar. Mas não pode se colocar na lei que
todo e qualquer município pode exercer esse poder. Era somente isso que eu
queria dizer e creio que não hâ mais nada a esclarecer.
O SR. UBALDO DANTAS- Nobre Relator, veja que no próprio capítulo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, art. 69, "competiria aos órgãos
locais, órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle ou fiscalização dessas atividades", ou seja, de participação no sistema. Aqui, não dá
riem esperança do que ele possa fazer.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - A medida que ele for se aparelhando, sendo credenciado, evidentemente que pelo espírito do projeto que
cria uma política, ess~ política vai dar condições ao município de participar à
medida em que ele se -aparelhe para tanto- como V. Ex' destacou, provavelmente o município de Salvador, o município de São Paulo, o do Rio de Janeiro, e outros municípios. Agora, colocar na lei, que cabe obrigatoriamente a
qualquer município, tal como Xique-Xique que V. Ex' citou- ter esse poder
de intervir para o qual ele não está absolutamente preparado, porque isso é
matéria estritamente técnica, de exigências técnicas, é por esta razão que não
podemos acolher a _emenda.
O SR. UBALDO DANTAS - O entendimento é que em qualquer
emenda, sempre há a oportunidade de o Relator vir a ampliá-la, com a participação do próprio Plenário. E, ontem, tivemos a manifestação desse tipo.
Claro que não haveria competência universal, única do_ acesso simultâneo
para todos os municípios do Brasil, mas a expectativa, a própria esperança e
o incentivo também não exíSlem aqui para aqueles quejâ têm e outros que terão. Então, V. Ex' fechou completamente aquele futuro para os municípios.

•
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O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nobre Deputado, se me permite,
absolutamente não tem procedência esse argumento, porque se V. Ex' tiver a
paciência de reler o projeto que estamos debatendo, vai encontrar que a ação
do Poder Federal é supletiva, transferindo progressivamente e onde for cabível, ao Estado e ao município, a sua colaboração. Toda a sistemática da lei é
nesse sentido e, como se trata de uma política e não de um regulamento, é por
isso que não estamos entrando no detalhe e rejeitamos, pelas razões já apresentadas, a que a lei diga que qualquer município possa ter essa competênCia.
Creio que não tenho mais nada a esclarecer a respeito.
O SR. PRESU:lENTE (Modesto da Silveira)- Encerrada a discussão.
Em votação o destaque da Emenda n~' 30.
Os Srs. Congressistas que o aprovam queiram permanecer sentados.
Rejeitado.
Em discussão o destaque para a emenda de n'? 38, de autoria do nobre
Deputado Ubaldo Dantas e do ilustre Senador Henrique Santillo. 1Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado.
O SR. UBALDO DANTAS- Sr. Presidente, é realmente muito difícil
quando em uma votação, já se sabe de_ antemão que vai acontecer, argumentar sobre determinados mal entendidos da própria Constituição. Pela prática,
o que acontece em qualquer desses nossos recantos aprazíveis, até um dia, e
que depois, passam de repente, a não pertencer mais ao bem comum, mas a
determinado trust - tomara que não seja estrangeiro, ou de determinado
grupo, até familiar. Novamente, a Bahia tem grandes exemplos disso, por que
as nossas praias são recortadas e continuam sendo. Por último, a delegação
dada ao próprio prefeito, de doar, vender ou facilitar, no que for necessário,
em relação à área. Então, este um exemplo da dificuldade de se obedecer até a
própria Constituição Brasileira, no entendimento de que a plataforma marítima, a plataforma continental deverá incluir, também, a própria praia. E esse
é dos ambientes mais aprazíveis em relação a lazer, dos poucos lazeres do
Brasil de quem é costeiro, e não se paga nada. Daqui a uns dias será possível,
também, uma praia ser completamente particular, com usofruto familiar,
cobrando-se ingresso e tudo o mais.
Então, veja como está bem cercado o acesso até à própria natureza, ao
lazer, coisa que meio ambiente significa em função de uso do homem; não é
em função de uso industrial, mas basicamente é defesa da vida; não é somente
contra, não é ser contra a indústria ou contra a poluição, mas é a d'éfesa, é um
movimento positivo, à favor da vida.
Então, a vida, que está em definição de saúde, em definição do próprio
conceito de viver, tem que ter essas oportunidades de valer a pena o prazer de
viver. Acho que isso seria aqui uma reafirmação da oportunidade, do incentivo à própria vida.
O Sr. Relator é por demais culto para entender o sentido e a percepção
do que seria (inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Concedo a palavra ao
ilustre Senador Henrique Santillo, também autor do destaque à Emenda 38,
para considerações.

•

•
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- O que eu teria a dizer, Sr. Presidente, ê fazer minhas as palavras do eminente Deputado Ubaldo Dantas.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) -Concedo a palavra ao
Sr. Relator.

•

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares: renovando os argumentos anteriores, expliquei que a matêria, alêm de estar perfeitamente definida na Constituição, através dos arts. 4~? e 59, a Emenda
apresentada pelo Relator, de n9 43, dâ inteira satisfaçãO à pretensão da emenw
da, ou seja, à criação de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e de
interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal.
Portanto, onde houver necessidade dessa intervenção do Poder Público,
inclusive no Pantanal do Mato Grosso, evidentemente que o Projeto de Lei
atende perfeitamente a essas pretensões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Não havendo mais quem
queira discutir, coloco em votação o destaque à Emenda n9 38, formulado
pelo Senador Henrique Santillo e Deputado Ubaldo Dantas.
Os Srs. Parlamentares que aprovam os destaques, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Terminados Os destaques, temos apenas uma silbemenda apresentada, de
autoria do nobre Deputado Gilson de Barros.
Peço que se proceda à leitura da subemenda.
(Leitura da subemenda do Deputado Gilson de Barros).

•
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O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Pergunto ao Sr. Relator
se quer fazer alguma consideração à subemenda apresentada .
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente e Srs. Parlamentares:
A proposição do Deputado Gilson de Barros, como jã foi explicado, ê
matéria de regulamentação, ê detalhe. Ou serâ resolvida, atendida, através de
decreto do Poder Executivo, a exemplo do Decreto o9 86.061, como jã exemplificado, ou através de Projeto de lei de S. Ex• na Câmara dos Deputados. E
matéria regulamentar que não convém seja destacada, porque estamos aqui
tratando de uma política naCional do meio ambiente que vai permitir ao Po~
der Executivo, inclusive, na sua regulamentação, entrar no mérito de questões
semelhantes à levantada pelo Deputado.
Era o que tinha a dizer .
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Foi feita uma inversão
onde consid~ramos como discutida a sua apreciação, quando apresentou a
subemenda. Entretanto, por liberalidade, esta ê uma etapa em que a Presidên~
cia tem a liberdade de abrir discussão por minutos, eu a reabro e vou devol~
vendo a palavra ao Sr. Relator, pelo mesmo tempo.
Peço a V. Ex' que se limite a um prazo bastante curto.
O SR. GILSON DE BARROS- Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão, acontece que a Emenda n9 39, de autoria do nobre Deputado José
Frejat, acolhida pelo ilustre Sr. Relator, estabelece o seguinte:
"Art... Ficam transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, as florestas e as demais formas de vegetação natural de
preservação permanente relacionadas no art. 29 da Lei n9 4.771, de
15 de setembro de 1965 (Código Florestal), e os pouses das aves de
arribação protêgidas por convênios, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações."
O projeto, transforma reservas ·a~ estações ecológiCas, sob a responSabi~
!idade da SEMA aquelas áreas.
Então, parece-nos, óbvio que o caso do Pantanal não se enquadra aqui,
nós não temos como apelar para o Decreto n'? 86.081, que criou a reserva ecológica, porqu~ é outra coisa, é coisa completamente diferente, evidentemente.
O Pantanal, repetimos, é uma particularidade singular: ele não tem similar, não se trata de dizer que é um bem, florestal, preservado, zelado, fiscalizado pelo IBDF, área compreendida entre os paralelos e meridianos tais. Não
é esse o caso, não se aplica _aqui.
O que decretos dessa natureza fazem e ficarão autorizados a fazer, principalmente a partir do instante em que se executar o m_audamus, desse disposi~
tivo da Lei, vai ser estabelecer áreas topográficas geométricas definidas; topo~
graficamente definidas que vão passar a ser reserva.
O Pantanal é uma coisa particular e diferente que não está envolvido
aqui, porque aqui só fala de florestas e formas de vegetação natural.
Vejam V. Exf.s que aqui diz "florestas e formas de vegetação natural".
Não é o caso do Pantanal, que encaramos como reserva biológica. Queremos
o Pantanal como reserva biológica e não, necessariamente, como floresta nem
comd forma de vegetação; não queremos que o Pantanal seja encarado como
forma de vegetação mas como reserya biológica antes de reserva ecológica,
mas reserva biológica, fundamentalmente. Po.rtanto, hã uma discrepância

com relação àquilo que estâ aqui, que foi acolhido pelo Relator, e aquilo que
pretendemos. Pretendemos que Seja acolhido isso que o Relator acolheu e
aquilo que queremos para o Pantanal.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Devolvo a palavra ao Sr.
Relator, para considerações.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Deputado Gilson de Barros,
estou de acordo com V. Ex• quando diz que a coisa não tem nada a ver com a
emenda porque, lamentavelmente, foi V. Ex• que apresentou sube_menda à
própria emenda, foi V. Ex• que provocou o assunto, ao apresentar uma sube~
menda à esta Emenda. E V. Ex' mesmo, agora na sua exposição, declara que
uma coisa não tem nada a ver com a outra.
O SR. GILSON DE BARROS - Sim, mas eu jã expliquei.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Volto insistir que o destaque que
V. Ex'" pretende, de querer particularizar o Pantanal do Mato Grosso, é objeto de regula!J1entação da lei ou de lei própria apresentada no Congresso Nacional - é matéria de regulamentação.
O nosso profeio de lei ê de-política. Então, se formos detalhar onde essa
política vai incidir e como deve ser praticada, aí jã seria uma lei autoR
regulamentãvel, o que seria altamente pernicioso porque esta lei de política é
dinâmica, ela tem que ser o mais possível genérica, para permitir ao Poder
Executivo, ãtravés da regulamentação e de decreto, realmente atingir ós objetivos que a política pretende alcançar.
Esta é a explical~O,
O SR. GJLSON DE BARROS- Mas, Sr. Relator, o <J.Ue questionamos
é que esse dispositivo aqui não autorizará o Executivo a baixar decreto com
relação ao Pantanal, porque ele trata apenas de florestas e formas de vegetação natural, de formação permanente.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Pediria a V. Ex• que lê-se tudo direitinho.
O SR. GILSON DE BARROS- De acordo: " ... natural de preservação
permanente, relacionadas no art. 29 da Lei n9 4.771, de 15 de setembro de
1965 (Código Florestal) ... ", ou seja, para florestas, não ê para biologia.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Exatamente, não especifica áreas,
é o Código Florestal. E por mais esta razão é que esta sua proposição deve fi.
car para a regulamentação. Só isso. Mas nem o Código Florestal, seus dispositivos e nem o dispositivo agora aprovado, inserido ao corpo do projeto,
através da Emenda n9 39, não darã ao Executivo atribuições, porque são coisas ...
O SR. GILSON DE BARROS - Dá sim, ,em outros dispositivos, não
neste. O Poder Executivo estã autorizado pela lei a declarar, não só as reservas florestais, que têm lei própria para isso, como também pela Emenda n9
43, do Relator, a criação de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental,
se é o caso que V. Ex• pretende, de interesses ecológicos. Esses e outros dispositivos combinados atendem rigorosamente a pretensão de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Se me permitirem a in·
tervenção, sua justa preocupação encontra simpatia e creio que o apoio, inclusive do nobre Relator, o que vale dizer que poderá vir a ser aprovada a sua
subemenda. Se não for, entretanto, realmente uma lei especial poderia criar
uma estação ecológica. Agora hã pouco fui Relator de uma Comissão na
criação de 10 ou I 1 estações ecológicas espalhadas pelo Pars todo. De maneira que, se por absurdo, não vier a ser acolhida a subemenda, naturalmente to~
doS nós,- Pelas manifestaçÕes aqui apresentadas, ficaremos comprometidos
com a aprovação de uma lei específica protegendo o Pantanal.
O SR. GJLSON DE BARROS - Isso será cobrado de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Apenas peço ao nobre
Deputado Gilson de Barros, que relacione os parlamentares todos aqui pre~
sentes para a ocasião da aprovação dessa lei.
Não havendo mais o que discutir, superada a última emenda ou subemenda, peço aos Srs. Parlamentares que não se esqueçam de assinar a apro~
vação do relatório.
O SR. UBALDO DANTAS- V. Ex• não colocou em votação a subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Não coloquei em votação a subemenda?
Os Srs. Parlamentares que estão de acordo com a subemenda do nobre
Deputado Gilson de Barros, à Emenda n9 39, queiram permanecer como se
encontram. (Pausa.)
Estã rejeitada.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião, aguardando a
votação em Plenário.
(Levanta-se a reunião às /2 horas e 30 minutos
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem fl9 75, de 1981,
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei ""' 1.860, de 18 de fevereiro de
1981, que ufixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM, da Polícia
Militar c Coronel BM, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e
dá outras providências".
I' Reunião (Instalação), realizada em 12 de agosto de 1981.

Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dczesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy
Magalhães, Jorge Kalume, Almir Pinto, João Lúcio, Adalberto Sena, Mauro
Benevides, Gastão Muller, Luiz Fernando Freire e Deputados Josias Leite,
Isaac Newton, Antônio Pontes, Erasmo Dias, Hélio Campos e Geraldo Fieming, reúne-se a Comissão Mista, iri.cumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem o'? 75, de 1981, do Senhor Presidente da República submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.860, de 18 de
fevereiro de 1981, que "fixa o valor do soldo dos postos de Coronel BM, da
Polícia Militar e Coronel BM, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e
dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Caixeta, Moacyr Dalla, Henrique Santillo e Deputado Ossian Araripe,
Milton Brandão, Júlio Martins, Heitor Alencar Furtado e Ernesto de Marco.
De acordo com o que preceitua o regimento Comum, assume a Presidên·
cia, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, 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 Almir Pinto convida o Senhor
Deputado Josias Leite para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Geraldo Fleming ............................. 14 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Antônio Pontes ............. ,_ ................ 13 votos
Em branco ........ .' ......__ ...... ~ ....................... 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Geraldo Fleming e Antônio Pontes.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Geraldo Fleming agradece, em nome do Senhor Deputado Antônio Pontes e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Moacyr Dalla para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinad_a pelo Senhor Presidente, demãis membros
da Comissão e irá à pUblicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 75, de 1981
(C'N), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<? 1.860, de 18 de fevereiro de 1981, que ufixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM,
da Polícia Militar e Coronel BM, do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, e dá outras providências".
2' Reunião, realizada cm 20 de agosto de 1981
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um,
às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy
Magalhães, Jorge Kalume, Almir Pinto, João Lúcio, Moacyr Dalla, Adalberto Sena, Luiz Fernando Frefre e Deputados Isaac Newton, Antônio Pontes,
Erasmo Dias, Hélio Campos e Geraldo Fleming, reúne-se a Comisão Mista,
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 75, de 1981 (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o teXto do Decreto-lei n~t 1.860, de 18 de feveiro de 1981, que "fixa o
valor do soldo dos postos de Coronel PM, da Polícia Militar e Coronel BM,
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Caixeta, Henrique Santillo, Mauro Benevides, Gastão MUller e Deputados Josias Leite, Ossian Araripe, Milton Brandão, Júlio Martins, Heitor
Alencar Furtado e Ernesto de Marco.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Geraldo Fleming, que solicita, nos termos regimentais, a

dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Prsiçlente concede a palavra ao Relator, Senador
Moacyr Dalla, que emite parecer favorável à Mensagem n9 75, de 1981 (CN), nos termos de ProjetO de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
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
lncumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nCJ 42, de 1981, que "altera a composição do
colégio eleitoral".
I~
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Reunião (lnstalação), realizada em 25 de agosto de 1981.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis hor~s e quinze minutos, na Sala da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Aderbal J urema,
Humberto Lucena, Gastão Müller, José Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, Nilson Gibson, Inocêncio Oliveira, José Ribamar Machado, José Costa, Paulo Rattes e Leite Schimidt, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 42, de 1981, que ''altera a composição do Colégio Eleitoral".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, José Lins, Arno Damiani, Martins Filho, Franco Montoro, Paulo Brossard e Deputados Josias Leite, Raul Bernardo, Roque Aras 'e
Carlos AugustO.
- De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as células, o Senhor Senador Aderbal J urema convida o Senhor
Senador Gastão Müller para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte 'resultado:
Para Presidente:
Deputado Paulo Rattes ............................. . 11 votos
Em branco ................... ····-·· .... ·······-··· •OI Voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Raul Bernardo .................... -....... . 10 votos
Em branco. . .... ~ .. ·~ -· ............................ . 02 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Paulo Rattes e Raul Bernardo.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Paulo Rattes agradece, em
nome do Senhor Deputado Raul Bernardo e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 29, de I9S1, que "altera a redação do§ 49 do artigo 104 da
Constituição Federal''.
2; Reunião, realizada em 19 de agosto de 1981.
Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos
Pôrto, Raimundo Parente, Bernardino Viana, Aloysio Chaves, Almir Pinto,
Pedro Simo·n, Luiz Fernando Freire e Deputados Léo Simões, Nilson Gibson, Jairo Magalhães, Tarcísio Delgado, Mário Stamm e Luiz Baptista,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 29, de 1981, que '"Altera a redação do § 49 do artigo 104 da Constituição Federal".
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Henrique
Santillo, Orestes Quêrcia, Josê Fragelli e Deputados Norton Macedo,
Darcílio Ayres, Josê Costa e Paulo Rattcs.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Luiz Baptista, que solicita, nos termos reginientais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido Democrâtico Social - (PDS), indicando os Senhores
Deputados Nílson Gibson, DarcíJio Ayres e Jairo Ma8"alhães para integrarem
a CJmissão, ein substituição- aos Senhores DeputadOs Nagib J:Iaickel, Joaquim Guerra e Pedro Collin, respectivamente.

..

•
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Em vitude da substituição do Senhor Deputado Pedro Collin, anteriormente eleito, Vice-Presidente, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder
nova eleição para preenchimento da vaga.
Procedida a eleição é declarado eleito, Vice-Presidente da Comissão, o
Senhor Deputado Jairo Magalhães.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a pal_avra ao Relator da matêria, Senador Almir Pinto, que emite parecer pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n• 29, de 1981.
Posto em discussão e Votação, ê o parecer aprovado, com voto vencido,
do Senhor Senador Aloysio Chaves.
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, sei-á assinada pelo Senhor Presidente, demais ritembros
da Comissão e Irã à publicação .
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LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA
Presidente

J arbas Passarinho

1"'- Vice-Presidente
Passos Pôrto

Vfcc-Líderes

Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão Müller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

PMDB

Líder
Marcos Freire

2'>'- Vice-Presidente

Gilvan Rocha

Vice-Líderes

]'>'-Secretário

Roberto Saturníno
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Siinon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lãzaro Barboza
Evandro Carreira

Cunha Lima
2'>'-8ecretário

Jorge Kalume
3'>'-8ecretário

Itamar Franco
4'>'-Secretârio

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS
Líder

Nilo Coelho
Vice-Líderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

Jutahy Magalhães
LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR- PP

Suplentes de Secretários

Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Líder

Evelásio Vieira

A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 21 !-4141 - Ramais 3490 e 3491

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho

1.

2.
3.
4.

PDS
Benedito Canelas
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

I. Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. José Caixeta

PMDB
l. Agenor Maria

1. Leite Chaves

2. José Richa
PP
I. Mendes Canale

I. Evelásio Vieira

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Lins
Titulares

Suplentes

PDS
José Lins
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Benedito Canelas

1. 'Evandro Carreira
2. Mauro Benevides
I. Alberto Silva

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luíz Cavalcante

Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2. João Calmon
1. A!mir Pinto
4. Martins Filho
S. Aderbal Jurema

Titulares
I. Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos

3. Lenoir Vargas
4. Murilo Badaró
S. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

PMDB
1. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

3. Nelson Carneiro
4, Leite Chaves
5. Orestes Quércia

I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. Aloysio Chaves

PP
I.· Mendes Canale

L Tancredo Neves
2. José Fragelli

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 4315

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

I.
2.
3.
4,

COMPOSIÇÃO
Presidente: Aloysio Chaves
\9-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
2'>'- Vice-Presidente: Lenoir Vargas

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire

Titulares

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (DF)
(11 membros)

PP
I. MendesCanale

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3024.

Titulares
L Bernardino Viana
2. José Uns
3. Arno Damiani
4. Milton Cabral
S. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta

I. Roberto Saturnino
2. Pedro Simon

Suplentes
PDS
1. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
1. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

3. José Richa
PP
l. José Fragelli
2.• Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Loca[; Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Com~ssões - Ramal 3256

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSTÇÃO

Presidente: Lourival daptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Lourival Baptista
Bernardino Viana
Moacyr Dalla
José Caixeta
Martins Filho
Murilo Badaró

I. Lázaro Barboza

2. Mauro Benevides

PMDB
I. Marcos Freire

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(II membros)

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

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Edifício Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 211-4141 -Ramais 3487, 3488 e 3489

Suplentes
PDS
1. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. AderbalJurema
4. José Lins

-PMDB
1. Henrique Santl!lo
2. Evandro Carreira

3. Adalberto Sena

1. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão MüUer
Titulares
I. Aderbal Jurema
2. João Calmon
3. Eunice Michi!es

Suplentes
PDS
1. LomantoJúníor
2. Gabriel Herm~
L João Lúcio

4. Tarso Outra
5, JoséSarney

1, Adalberto Sena

2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

PP
I. Affonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 ho_ras
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3168

•

I. Gastão MUller

PMDB
1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
l. Evelãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3546
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
( 17 mombros)

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (17 membros)

COMPOSiÇÃO

(CM)

•

Mauro Bcnevides
2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotônio Vilela
4. Franco Montoro
I. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
J. Mendes Canalc

Suplentes
PDS
I. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente. Vuolo
5. José Lins

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

PP
1. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ah Senador Nilo Coelho - Anexo das Comissões - Ramal 4323

Titulares
I. AlmirPinto

2 Lomanto Jünior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

Suplentes
PDS
L. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo Badaró
5. José Caixeta

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
V ice-Presidente: Almir Pinto

'·

I. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barboza
5. Agenor Ma~ia

I. Gastão Müller
2. A ffonso Camargo
J. Mendes Canale

Titulares
I Lomanto Júnior
2. A!mir Pinto
3, JoséGuiomard
4. Lourival Baptista

PMDB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

I. Henrique Santillo

I. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes

I. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

•

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro
PP
I. Luiz Fernando Freire

I. José Fragelli

Asr.istente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas· feiras, às I 1:00 horas
Local: Sala da C omissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Ane:\o das Comissões - Ramal 3339

I. Saldanha Oerzi

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras, às !0:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

Titulares
I. JoàoCalmon
2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi

! . Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

l. Affonso Camargo

PMOB
I. Roberto Saturnino

Dinarte Mariz.
Luiz Cavalcante
José Guiomard
Murilo Badaró

I. Mauro Benevides

PP
I. Mendes Canale

I. José Fragelli

(CR.E)

I.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

LuizViana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysio Chaves
JoséSarney
Lourival Baptista

Paulo Brossard
Nelson Carnei.ro
JoséRicha
Mauro Benevides
5. Marcos Freire

I.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente

I. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema
J. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
I. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

PP
I. Gastão Müller

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

Titulares
Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

PMDB
I. Orestes Quércia

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Sênador Alexandre Costa
- Anexo das Comis.sõc:s - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes
PDS
I. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Caixeta

2. Agenor Maria.

Presidente: Luiz Viana
J9.Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidentc:: Amaral Pelxoto

PP
I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:30 horll.'l
Local: Sula da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

L
2.
3.
4.

PMDB
I. Evandro Carreira

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXtERIORES (15 membros)

COMPOSIÇÃO

I. Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante
3. José Lins
4. Almir Pinto

Titulares

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3121

Presidente: Milton Cabral
Vicc:-Presidente: Teotónio Vilela
Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

PP
I. Gastão Müller

COMiSSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

COMISSÃO DE MINAS E ENER.di'A -:._ (CME)
(7 membros)

Titulares

PMDB
I. Adalberto Sena

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACibNAl- (CSN)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

.,

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damiani

2. Jaison Barreto
PP
I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3122

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
I. Arno Damiani
2. Aderbal_Jurema
3. Almir Pinto

I. Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

4043

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

Presidente: Franco Montoro

1. Raimundo Parente
2. Lomamo Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
S. Bernardino Viana
9 . Almir Pinto

]<:>

COMPOSIÇÃO

V ice-Presidente: Gabriel Hermes

Titulares

Terça-feira

I. Gastão Müller

Suplentes
PDS
1. Helvídio Nunes
2. Bemardin >Viana
3. JoséGuionard

PMDB
1. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quarta5·feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 211.3407

PMDB
I. EvandroCarreira

I. Orestes Quf:rcia

2. Lázaro Barlxlza

COMPOSIÇÃO

Assistentes: Helena lsnard Accauby- 211-3510
Mauro Lopes de Sá - 211-.3509
Clayton Zanlorenci- 21!-3502
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503

PP
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

1. Alberto Silva

I. Affonso C amargo

Suplentes

L Vi.cente V uo!Q
2.- Benedito Ferreira

q

. PDS
1. Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante

J_ Amaral Peixoto

3. Aloy_sio Chaves
4. Milton.Cabral

Assistente: Marcelino dos Santos Camelto - Ramal 3498

SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE

INQUMITO

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Seriador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Feireira Cruz- Ramal 3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501
Nadir da Rocha Gomes - Ramal :3508

•
SERVIÇO J)E COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIE:NIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

11:00

CA

Sala da ComissãO, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Horas

09:00

09:30

10:00

10:30

ASSISTENTE

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SéRGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

11:00

CLS

Comissões

GUILHERME

10:00

S~RGIO

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO

Horas

ASSISTENTE

LEDA

Comissões

CE

CCJ

DF

CME

.

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

FRANCISCO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal43!5

PAULO
ROBERTO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168
Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Ramal3652

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre CoSta
Ramal3!2!

LUIZ
CLÁUDIO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLÃUD!O

I 1:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal312l

FÁTIMA

LE:DA

GONÇALVES

-
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