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QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 1981

o

BRASfLIA- DF

SENADO FEDERAL

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO N• 94, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, a elevar cm Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento c oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezesscte centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1' Ê a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 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, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeíro do Banco Nacional
da Habitação - BNH, destinado à éxecução de obr.as 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. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incíso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presi-

dente, promulgo a segumte:
RESOLUÇÃO N• 95, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Femandópolis, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, no\o·enta e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consoli-

dada.
Art. I' Ê a Prefeitura Muncipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado 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, a fim de que possa contratar um
<.npréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação --BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Jardim Vereador Antonio Brandini", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.
faço saber que o Senado federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 96, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cru~eiros e vinte centavos) o montante de sua dh·ida consolidada.
Art. I' Ê a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, Estado do Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução n' 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 consolidada, 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- BNH,
destinado à pavimentação das vias de acesso e das ruas internas do Núcleo Habitacional "Fridolin Barbist" e obras complementares, naquela Cidade, dentro do Programa FINC/FIEGE, obedecidas as condições admitid~s pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 97, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
42342-300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do 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, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, destinado a financiar a construção de 200 (duzentas) 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. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1981. - Jarbas Passarinho. Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 98, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00
(vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n•
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 cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinado a financiar a construção de 100 (cem) unidadés 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. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1981. --Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do§ 2• do art. 23 da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 99, DE 198\
Estabalece alíquotas máximas para o imposto de que trata o inciso I do art. 23 da Constituição Federal.
Art. 1• As alíquotas máximas do imposto de que trata o inciso I do art. 23 da Constituição Federal serão as seguintes,
a partir de I• de janeiro de 1982.
I - transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação a que se refere a Lei n• 4.380, de 21 de agosto de
1964, e legislação complementar:
a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento);
b) sobre o valor restante: 2% (dois por cento);
·u - demais transmissões a título. oneroso: 2% (dois por cento);
III- quaisquer outras transmissões: 4% (quatro por cento).
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3• Revogam-se as disposições' em contrário.
Senado Federal, 16 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 153• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1981
1.1-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado nv 265/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a equiparação dos trabalhadores em
marmoraria e serraria aos trabalhadores em exploração de pedreiras, para
efeito de recebimento de aposentadoria especial.
1.2.2 -

Requerimento

- N9 321/81, de autoria do Sr. Senador Luiz Viana, solicitando autorização- do Senado Federal para participar, como Observador Parla-

mentar, da Delegação do Brasil à XXXVI Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas.
1.2.3 -

Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Respostas dadas pelo Ministro Mário Andreazza às interpretações feitas por S. Ex• a respeito dos
problemas fundamentais do Nordeste e, particularmente, de Sergipe.
SENADOR ALMIR PINTO- Modificações propostas pelo Governador na legislação da Previdência Social.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Adoção do voto "domiciliar"
nas eleições de 82.
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SENADOR PASSOS PORTO- Campanha desenvolvida por Associação de engenheiros agrônomos de todo o País, em prol da-valorização
da classe no serviço púbHco federal.
SENADOR ITAMAR FRANCO-]][ Encíclica de João Paulo 11Laborem Exercens.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Reclamação sobre omissão havida no noticiário da Voz do Brasil, elaborado pela Subsecretaria de Divulgação, atinente a intervenção feita por S. Ex~ em sessão do Senado.
1.2.4 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordináita- a realizar-se hoje, às 18 horas, e
30 minutos, com Ordem do Dia qui designa.

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo novalor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos dO-Estado. Votação adiada por falta de
quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Marcos Freire.
-Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá -nova redaç~o ao caput
do artigo 55 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social. Votação· adiada por falta de quorom.
--Projeto de Lei da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n~' 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqücnta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 93/ST; 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. Vota~ão adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de MaL':apá (AP) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorwn.
-Projeto de Resolução n~' 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai 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.) Votação
adiada por falta de quonmr.
- 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. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n'~' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos 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 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta~ oito milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 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 cinqiienta mil, quarenta e seis cruzeiros e cínqüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n'i' 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em CrS 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 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 milhões duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e triilta e seis centavos), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em CrS 40.955.908,72 (quarenta milhões novecentos e cinqüenta c cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dojs
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quonun.
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-Projeto de Resolução n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e hum centavos), o montante de
sua dívida' consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alter•Jsa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhõessetecentos 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 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' 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta c
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n~' 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros~)
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 101/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceio (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos de treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl' 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento 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 102, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Joinvile (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis
milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourivat 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.

e

-Requerimento n'? 43/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado, das ordens do dia dos Ministros do
Ex.ército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 179
aniversário da Revolução de Março de 1964. Votação adiada por falta de

quorum.
-Requerimento n~' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicit8.ndo
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresários na administração da Previdência Social (lNPS, lAPAS e
INAMPS.) Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9149/81, 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 236~81. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento nl' 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado nl' 156/79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providênicas. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores ç-olaboradores e auxiliares de
ensino, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' il7 /79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM,
da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídica~
domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências. 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 cemitêrios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) 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.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta o Imposto de Renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n9 163/80, do Senador Orestes Quêrcia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os-garçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorom.
-Projeto de Resolução n'? 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidida. Discussão
sob restada por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 309/81.
1.4-QUESTÃO DE ORDEM
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Referente a observância do
quorum mínimo de Srs. Senadores para abertura das sessões.
O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem levantada.
1.5- MA TI'.RIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
Requerimento n9 321/81, lido no Expediente da presente sessão. Votação adiada por falta de quorom, após parecer da Comissão competente.
\.6- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR MARCOS FREIRE - Documento elaborado por representantes de categorias e entidades profissionais do Estado de Pernambuco, de denúncia sobre violências policiais que teriam ocorrido naquele
Estado.
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA J54• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1981
2.1-ABERTURA

- Designação de Srs. Senadores para comparecerem à sexagésima
oitava Conferência Interparlamentar, em Havana.
2.3- ORDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 6/81 (n9
63(80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do tratado de amizade, cooperação e comércio, concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Zâmbia, em Lusaca, a 5
de junho de 1980. Aprovada. À_ promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n' 206/80, que-autoriza a
Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de mato Grosso do Sul,
a elevar em Cr$ 845.908,00 (oitocentos e quarenta e cihCO mil, novecentos
e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã
promulgação.
-- Redação Final do Projeto de Resolução n'i' 36/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de são Paulo, a elevar
em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e
noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida
consOlidada. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n• 87/81;que suspende a
execução da Lei no 634, de I• de abril de 1975, do Município de Rinópolis,
Estado de São Paulo. Aprovada. à promulgação.

2A- MATÉRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
Requerimento n9 321/81, lido na sessão anterior. Aprovado, após
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
2.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da adoção do seguroagrícola e pecuário.
SENADOR AMARAL FURLAN- Reivindicações de Presidentes
de Entidades de Plantadores de Cana do Estado de São Paulo em favor do
reajuste do preço daquele produto.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES A'<TERIO-

2.2- EXPEDIENTE
2.2. 1 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 266/81, de autoria do Sr. Senador Roberto Saturnino, que autoriza o abatimento, da renda bruta, das despesas
com o pagamento de aluguéis de imóvel residencial.
2.2.2 - Comunicações da Presidência
-Recebimento das Mensagens n•s 247 a 263/81 (n's 397 a 405/81, na
origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado
propostas do Sr. MiniStro de Estado da Fazenda, para que as prefeituras
municipais e os Governos dos Estados que menciona sejam autorizados a
realizar operações de crédito, para os fins que especificam.

RES
-Do Sr. Evandro Carreira, proferidos nas sessões de 3 e 4 de setembro de 1981.
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessãn de i0-9-t:: \.
-Do Sr. José Uns, proferido na sessão de lO-l>-Bl.
-Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 14-9-8!
~ 4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCO~

1

·-"LAMENTA-

RES
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 153ª SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1981
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura
PRES!Dii:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÔRTO, JORGE KALUME E
ITAMAR FRANCO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- LuiZ Fernando Freire- Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcos Freire- Luiz
Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Dirceu
Cardoso - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco Amaral Furlan - José Caixera - Henrique Santillo - Lázaro Barboza José Richa - Evelásio Vieira - Arno Damiani.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas PassarinhQ)-,- A Lista de presença acusa
o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Há número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 265, DE 1981
Dispõe sobre a equiparação dos trabalhadores em marmoraria e serraria aos trabalhadores erm. exploração de pedreiras, para efeito de recebimento de aposentadoria especial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 EqUiparam-se aos trabalhadores na exploração de pedreiras e, como tal, fazem jus à aposentadoria especial por ativida.de insalubre prevista em lei, os trabalhadores na.s indústrias de
marmoria e serraria, a saber: marmoristas, polidores de máquinas
e de banco, serradores de mármore e pedra e tearistas.
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
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dos e atualizados os dispositivos da Constituição de 1946 (art. 198 e
art. 29 das Disposições Transitórias) e o art. 10 da Lei n• 3.692/59
Aqui mais uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores
(lei que instituiu a SUDENE)?
nas Indústrias da EXtração de Mármores, Calcáreos e Pedretras de
Petrópolis, que acolho com muita honra por ser justa e oportuna.
Na opinião quase unânime das referidas Lideranças, com estas
providências, poder~se-iam obter os indispensáveis recursos que
COnto com o_ apoio da casa para a sua transformação ero lei.
possibilitariam, por exemplo, ao Ministério do Interior promover a
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1981. - Nelson Carneiro.
execução da política de desenvolvimento regional, preconizada por
r As Comissões de Constituiçllo e Justiça, de LegU.lação
VoSSa Excelência.
Social e de Finanças.)
Em resumo, qual a contribuição do Ministério do Interior
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publisobre o assunto, e como encara Vossa Excelência, pessoalmente, a
cado e remetido às comissões competentes
inadiável reformulação orçamentária da União, precondição para o
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Secretârio.
fortalecimento da Federação Brasileira?
E lido o seguinte
4v. Pergunta: O Nordeste tem apresentado historicamente supeREQUERIMENTO N• 321, DE 1981
rávit na sua balança de comércio exterior, com suas exportações
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para particibam superiores às importações - como a União deve compensar o
par, como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXVI Sessão
Nordeste por tal contribuição à economia nacioi1al?
5_ff ?ergunta: Que medidas o Governo vem adotando para asseda Assembléia Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para
aceitar a-referida missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do
gUiái-,-de modo concreto, tratamento diferenciado para o Nordeste,
e neste casó, quais as medidas que serão adotadas caso haja um
Regimento Interno.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1981.- Lutz Viana.
novo período de seca no Nordeste?
6P Pergunta: Finalmente, a última, pergunta, em que eu não
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De acordo com§4•do art.
deixaria de lembrar-me do meu pequeno Sergipe, conhecedor do
44 do Regimento Interno, o requerimento lido serâ remetido à Comissão de
apoio que Vossa Excelência tem dado ao Governador Augusto
Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenário após a
Franco, relativamente à construção das 5 adutoras do meu Estado,
Ordem do Dia.
- 3 já sendo construídas e 2 em projeto- permite· me aproveitar o
Há oradores inscritos.
ensejo para encarecer a necessidade da conclusão deste programaConcedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
que foi iniciado no meu Governo, a primeira adutora-;- que contriO SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
buirá para uma solução definitiva do problema das secas em Sergipe.
Presidente e Srs. Senadores:
Quando o Ministro David Andreazza compareceu ao Senado Federal,
São as seguintes as adutoras que me refiro:
em 29 de abril do corrente ano, atendendo à convocação dos eminentes Sena1 - Adutora Sertaneja (em fase final de construção).
dores interessados em ouvi~lo, a respeito dos problemas fundamentais do
2- Adutora do São Francisco.
Nordeste, aproveitei a ocasião para formular 6 (seis) perguntas ao ilustre Mi~
3- Adutora do Alto Sertão.
nistro do Interior.
4- Adutora do Agreste.
As minhas indagações foram sugeridas pelas declarações de Sua Excelên5- Adutora do Piauitinga.
cia aos jornalistas, durante a reunião da SUDENE realizada a 16 de março de
_ Os recursos são provenientes do Banco Nacional da Habitação
1981, rio Recife, quando, afirmou, textualmente:
(BNH), da PETROBRÁS e do Governo de Sergipe.
..0 GovernO tem que resolver o problema das secas no NordesÊ com justificada satisfaÇão que trago ao conhecimento desta Casa o inte este ano, de qualquer maneira, e se não tiver recursos, tem que
teiro teor das respostas dadas pelo Ministro Mário David Andreazza às miconsegui-los, porque uma convulsão social na região ê muito pior do
nhas interpelações, nos termos do documento que Sua Excelência encamique os déficits da balança de pagamentos."
nhou ao Presidente do Senado Federal, Senador Jarbas Passarinho, a 26 de
junho de 1981.
No decorrer da sessão extraordinária, especialmente realizada para o
exame em profundidade, da problernãtica nordestina, o Ministro Mário AnTrata~se de documento de real importância, pelas valiosas informações e
dreazza, durante várias horas, dialogou com os Senadores, não deixando nedados objetivos que divulga, motivos pelos quais solicito sua incorporação a
nhuma interpelação sem a correspondente resposta, e comprometendo-se a
este breve pronunciamento.
encaminhar ao Senado Federal, posteriormente, o texto das que, por falta de
Agradecendo os esclarecimentos que prestou ao responder as minhas intempo, ou pela sua complexidade, não puderam ser dadas naquela ocasião.
terpelações, congratulo-me com o Ministro Mário Andreazza, pela sua indisFoi, exatamente, o c}ue ocorreu com as seguintes indagações, em que
cutível dedicação ao estudo e solução dos problemas do Nordeste.
procurei resumir os desafios regionais mais importantes, do ponto de vista
Devo acentuar, especificamente, o apoio que tem proporcionado ao meu
macroeconómico, e no caso específico de Sergipe, as providências do MinisEstado, desde quando tive a honra de governá-lo, e que jamais foi interrompitêrio do Interior no tocante à execução do Plano das Adutoras, que o Goverdo, sendo de ínteirajüstiça reconhecer que Sergipe sempre mereceu do ilustre
nador Augusto Franco vem executando como uma das prioridades do seu
Ministro do Interior atenção prioritária e uma permanente assistência no que
Governo:
tange ao atendimento das suas reivindicaçÕes. (Muito bem!)
JP Pergunta: Do ponto de vista macroeconômico,- ou seja, de
um planejamento integral e globalizante da Região Nordestina, DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL
quais as providências já tomadas e em andamento, na órbita do MiBAPTISTA EM SEU DISCURSO.
nistério do Interior? No caso específico do Plano Diretor que Vossa
Excelência propôs para a aproveitamento das possibilidades do São
AVISOjGMjN• 279
26 de junho de 1981
Francisco, quais os projetas ou OS: lhve.S:tirnentos prioritários que o
integram?
À Sua Excelência o Senhor
2P Pergunta: No concernente ao Polígono das Secas, quais os
Senador Jarbas Passarinho
programas em execução, relativos à perenização dos afluentes e suMD Presidente do Senado Federal
bafluentes mais importantes, a situação atual dos recursos hídricos
Brasília- DF
para as áreas mais carentes?
JP Pergunta: Sr. Ministro, as maiores preocupações das lideSenhor Presidente,
ranças políticas do Nordeste, no que tange a uma estratégia de erraTenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, respostas
dicação das disparidades regionais, simultaneamente com a exe~
às perguntas que me foram dirigidas pelos Senhores Senadores, por ocasião
cução de uma politica de desenvolvimento auto-sustentado e de mo~
da minha participação na Sessão Extraordinária, realizada nesta Casa, dc::sti~
dernização e~onômica global, se voltam, necessariamente, para are·
nada a debater a problemãtica nordestina.
gionalizaÇão do Orçamento Geral da União.
Aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de consideração c eleIsto é, independentemente de um substancial Fundo de Desen~
vado apreço. - Mário David Andreazza.
volvimento do Nordeste, gerido pela SUDENE, seriam restabeleci-
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RESPOSTA ÁS PERGUNTAS ENCAMINHADAS PELO SENADO

Ao Senador Louriva/ Baptista -

PDS. -

SE.

I •- As ações de planejarnento global da Região Nordest~ realizadas
pelo Ministério do Interior consubstanciam-se fundamentalmente através dos
Planos Diretores elaborados pela Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE.
Dentro desse marco está pautada a ação da própria SUDENE, b~m
com-o-a dos outros órgãos do Ministério que agem na Região, quer preferencial ou exclusivamente, tais como a Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco- CODEVASF, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS e o Banco do Nordeste, quer como parte de sua ação
em todo __o território Nacional, tais como o Banco Nacional da HabitaçãoBNH, o Departamento Naciorial de Obras de Saneamento- DNOS e a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA.
Toda essa ação programada obedece ás diretri:Zes einanadas do Ministério, dentro do arcabouço maior do III PND, tendo como objetivo a dinamização do crescimento do NordeSte, de modo a que possa superar os níveis al~
cançados pelo País corria um- todo, e a melhor repartição social e intraregional dos frutos do desenvolvimento, com significativa redução da pobreza rural e urbana e como condição para a expansão do mercado interno regional.
Esse objetivo está sendo-perseguido através da execução das seguintes estratégias:
I - desenvolvimento rural integrado, com vistas a elevar os níveis de
produção e produtividade da agropecuária, aumentar seu grau de resistência
às secas e a melhorar os níveis de bem-estar no campo, principalmente das
populações rurais de baixa renda;
I I - industrialização, orientada, de uma parte, para consolidação e implantação de complexos industriais integrados de grande porte (como base
para desenvolvimento _industrial auto-sustentado) e, de outra, para o desenvolvimento da indústria voltada para a expansão do mercado interno regional (produtos de grande consumo popular) e da agroindústria (elos de integração com as estratégias -de desenvolvimento rural e social);
IIJ - desenvolvimento social, a ser obtido, de um lado, através da execução da estratégia de desenvolvimento rural e da industrialização, e, de outro, pela educação e treinamento profissional, saúde e nutrição, abastecimento d'água e saneamento, habitação e previdência e assistência social.
IV- expansão e consolidação da infra-estrutura de energia, tranportes e
comunicações, de uma parte, para assegurar o desenvolvimento das atividades produtivas e, de outra (nas áreas mais interiorizadas), como seqUencia de
antecipação para aquelas atividades;
V - desenvolvimento intra.::regional e urbano, com vistas, no primeiro
caso, à melhor repartição, dentro da Região, do desenvolvimento, inclusive
pela sua interiorização e, no segurido caso, como apoio à consolidação da
infra-estrutura de serviços e equipamentos urbanos das Regiões MetrOPOlitanas e cidades de porte médio.
Quanto ao Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do Rio São
Francisco- PLANVASF, cuja elaboração foi determinada pela Portaria n9
17, de 28 de janeiro de 1981, está.ele ainda em fase de elaboração, através do
Grupo Executivo nela ·previsto.
A concepção do PLANVASF não é a de propor novos empreendimentos
ainda que isso possa vir a ocorrer- mas a de coordenar a ação desempenhada no Vale por todos os órgãos envolvidos, estabelecendo diretrizes e fixando
prioridades.

2'- O Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste
já estã, desde o ano passado, em plena õperaçãõ.
No que se refere à construção de açudes, quer para o abastecimento de
pequenas comunidades, quer para a perenização dos rios, hâ 12 em construção, 10 em fase de licitação para início de obras e 30 em diversas fases de
elaboração e conclusão de projetas.
No primeiro ano de atividades foram abertos 320 poços públicos e recuperados 1.083, tendo sido adquirídas 20 perfuratrizes, que foram distribuídas
aos Estados.
Até fevereiro do corrente ano haviam sido assinados contratos de crédito
para a construção e obras complementares de 2.475 a9udes e para a abertura
de 690 poços, jâ havendo sido aproveitadas, além disso, propoStas para 1.200
açudes e 420 poços.
Para 1981 o Programa contará com Cr$ 4,6 bilhões, dos quais cerca de
dois terços serão empregados na perenização de rios.
3'- O Ministério do_ Interior não é, em princípio, contrário a uma vinçulação constítucioilal de recursos orçamentários federais para o Nordeste. A

posiç3:o do Ministério, porém, leva em conta dois aspectoS que nãÓ devem ser
esquecidos no debate desse tema.
Em primeiro lugar, que a vinculação constitucioni:tl, ou mesmo legal, de
recursos, principalmente quando sem definição de limites temporais, -tende- a
transformar-se em grande obstáculo à elaboração e execU:çãci dO planejamen:.:
to governamental e da política econômica e social do Governo. A vinculação
cria uma rigidez na utilização de recursos que não corresponde à dinâmica do
comportamento da sociedade e, portanto, à dinâmica de evoluçã-o dos requfsitos e reclamos dessa mesma sociedade.
Em segundo lugar, que o reStabelecimento da vinculação constitucional
para o Nordeste, nos termos que constavam da ConStituiçãO de.I946, poderia
vir a tra:duZrr..:se, e a curto-praZO, numa efetiva redução dos dispêndios federais na Regiao.
Com efeito, e considerando apenas as rubricas princípãis (PJN, PROTERRA, FINO R, FISET e os Fundos de Participação), ã:s dCstinações de recursos para o Nordeste, decorrentes de vinculações CspeéJficas que inexi.Sti3.in
em 1946 ou em 1959, quando foi criada a SUDENE, somam, para 1981, a
Cr$ 157 bilhões, ou seja, mais de três vezes os 3% da rec~ità Úibutâria prevista.
Diante desses dados, parece que só seria vantajOsO- resta6elecer a vincu~
lação constitucf6nal se fosse possível uma efetiva garantia de que esses novos
recursos seriam adicionais aos já aplicados na Região. E, mesmo assim, fixa~
do o mínimo obrigatório, seria sempre difícil assegurar~se novos recursos, a
cada ano, para além da obrigação constitucional.
De uma certa forma a situação atual mostra a validade do primeiro as~
peCto abordado. Os requisitos e reclamos da sociedade brasileira mudaram
tanto, ao longo das últimas três décadas, que o que era um objetivo de difícil
consecução, a ponto de exigir uma determinação constitucional, é hoje facilmente ultrapassado através dos debates e negociações políticas e administrativos próprios ao funcíonamento do Estado democrático.
4• - Realmente, o Nordeste vem prestando inestimável contribuição à
economia brasileira ao apresentar, nos últimos anos, balança comercial positiva nas suas transaçõeS com- o exterior:
NORDESTE: EXPORTAÇOES E IMPORTAÇOES DO EXTERIOR
(F.O.B.)
USS Milhões

Balança
Anos

Exportações

Importações
Comercial

1975
1976
1977
1978
1979

1.486,6
947,8
1.503,5
1.637,4
1.963,6

680,7
808,8
772,0
817,5
1.103,6

805,9
139,0
731,5
819,9
860,0

N_o entanto, para melhor compreender o comércio .,egional, é preciso
considerar as trasações comerciais globais da Região, sejam com o exterior,
sejam com o resto do País (1976 é_o último ano para o qual se dispõe de dados
mais confiáveis).
NORDESTE: COMERCIO COM O EXTERIOR E O RESTO DO PAIS
(1976)

%do PIB

Discriminação

CrS bilhões
Regional

Importações (M)
Do Exterior (m')
Do Resto do País (m")
Exportações (X)
Para o Exterior (x')
Para o Resto do País (x")
X-M
x'-m'
x"-m"

60,7
8,4
52,3
32,9
9,9
23,0
- 27,8

1,5
- 29,3

33

4
29
18

5
13
15
I
14

Com efeito, verifica-se:
I --0 Nordeste, ao passo que apresenta superãvit na balança comercial
com o exterior (equivalente a apenas 1% do PIB, em 1976, mas que atingiu 6%
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em 1975 e 4% em 1977) apresenta grande déficit com o resto do País (15% do
PIB em 1976, 17% em 1975 e cerca de 16% em 1977);
.
II - globalmente, o comércio regional apresenta déficits de 14% em
1976, II% em 1975 e 12% em Í977 (estimativa): Duas indagações são, a propósito, oportunas:
I o que o Nordeste importa do resto do Brasil e a que custos?
II- quem financia esse déficit global de comércio (que sigi'iifica que a
·
Região consome mais do que produz)?
A resposta à primeira pergunta é a de que o Nordeste importa do resto
do Pais sobretudo produtos industrializados (inclusive máquinas e equipamentos), que contém, embutidas, importações do exterior (componentes e insumos, tecnologia, etc). As importações reais da Região, são, portanto, maiores do que as que recebe diretamente do exterior. Esses bens- ou parte deles
-poderiam, é certo, serem adquiridos a menores preços, do exterior, mas desequilibrariam a balança comercial da Região com o resto do mundo,
tornando·a possivelmente deficitária.
A resposta à segunda pergunta é a de que são as transferências de recursos do resto do País para o Nordeste, propiciadas sobretudo pelo setor público e, em particular, pela União, que financiam o déficit global do comércio
regional (o que, no caso de pafses, determina geralmente endividamento externo).
A solução, de longo prazo, para o comércio do Nordeste, portanto, parece que não está em propiciar·se à Região tratamento diferenciado no campo
da política nacional de comércio exterior. Estã em esforço voltado para elevar
as exportações regionais para o resto do Pals e para o exterior, de forma a
compensar, gradativamente, o déficit global de comércio apresentado pela
Região. Através do aumento da produção agrfcola, agroindustriál e industrial da Região, destinada a exportações -sem prejuízos, evidentemente, do
atendimento, com produção local, de seu mercado interno, inclusive para a
substituição de importações, sejam do resto do País. sejam de:;> exterior.
5•- O tratamento diferenciado decorrente da seca estã consubstanciado
em três grandes linhas:
I) Os recursos adicionados de Cr$ 100 bilhões, aprovados na Reunião
do Conselho Deliberativo da SUDENE, em 3 de abril de 1981.
2) A manutenção das frentes de trabalho, nos Municípios ainda atingidos pela estiagem, com mudança de ênfase no_emprego da mão-de-obra, o
trabalho'nas propriedades para o trabalho em projetos e obras públicas de aJ.
cançe comunitário.
3) A aprovação de recursos adicionais, não reembolsáveis, através do
Fundo de Apoio Social-FAS, da Caixa Econômica Federal, para o PLANASA, visando acelerar o atendimento das pequenas cidades e vilas em termos
dC:: abastecimento de ãgua.
6•- Em 1981 o Ministério do Interior, através do Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste, já havia alocado CrS 120,0
milhões para a conlusão da Adulara Sertanejo. Nos 100 bilhões adicionais
aprovados para o Nordeste em 3 de abril foram posteriormente incluídos
mais recursos, jã totalmente liberados, para acelerar a execução da Adutora
do Alto Sertão,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Sr. Senador José Richa. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Loma_gto Júnior. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Al~ir Pinto.
O SR.ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senfidores:
t comCntârio quase obrigatório nas duas Casas do Congresso a opção
encontrada pelo Presidente da República, para o "resgate" da Previdência, a
estas horas soçobrando nas ãguas turvas da ''Imprevidência, que a tem asfixiado de maneira quase mortal!
A Mensagem Presidencial já se encontra no Congresso Nacional e será
lida em sessão conjunta, no próximo dia 21 do mês em curso.
Em sessão do Senado Federal, ouvimos - não faz muito, na semana
prétéritá :....._o pronunciamento do nobre Senador Humberto Lucena que, ao
referir-~ ao pacote da Previdência Social, taxou-o sem qualquer cunho social, apontando os pontos negativos da decisão presidencial, ressaltando
como o de maior insensibilidade, o relativo aos aposentados com apenas 3 salários mínimos, que itão- perder 10% nas suas aposentadorias, em relação ao
fator do INPC, enquanto aqueles, melhores aquinhoados, que recebem 15 a
20 salários mínimós, não sofrerão qualquer diminuição nos ·seus 80 e 70% da
aposentadoria a que fazem jus.
lJm outro ponto controverso, no entender do ilustre Senador parai bano
é o que se relaciona com a subtração de 75% dos proventos do funcionário
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civil aposentado, se configurada for a sua volta ao trabalho. Isto. apenas, em
relação ao funcionãrró regído pela CLT,
O matutino Jornal de Brasl1ia, edição de 12 do corrente, não entendeu o
motivo por que não se estender essa medida aos funcionários estatutários,
pondo termo à sentida discriminação.
Para o meu entendimento, o Presidente Figueiredo procurou solucionar
o problema da Previdência Social da maneira menos cruenta possível, tanto
isso é verdade que, de plano. rejeitou o aumento de 2% das contribuiçõesempregador e empregado, com maior gravame para este, que seria atingido
em suas finanças duplamente: I~> porque subtrairiam dos seus parcos vencimentos 2%; 2~> o empregador procuraria refazer-se dos 2% que a mais lhe era
acresddo na contribuição. aumentando os preços dos produtos, o que iria repercurtir desfavoravelmente, para as finanças do humilde '~barnabé"!
Afastada a hipótese do aumento da contribuição de 2% para empregador
e empregado, surgiu ao Presidente Figueiredo a opção de retirar 10% dos
I 10% de quem se aposentou ou venha a se aposentar, no teto mínimo da Previdência: 3 salários mínimos.
A idéia jã concretizada na mensagem presidencial não tem parecido muito simj:>ãtfcã pelo fato de haver atingido a uma grande faixa da população
mais carente do País, e deixando imunes os melhores aquinhoados, aqueles
que percebem 15 a 20 salários mínimos e que têm 80 e 70% relativos ao fator
do INPC!
~ alvitrada ao Chefe da Nação aceitar uma justa modificação na sua
mensagem: permanecer os 110% dos mais humildes e retirar das duas classes
de· maior renda, um percentual que venha a suprir os 1O% a serem retirados
dos aposentados menos favorecidos.
Com as providências sugeridas pela Presidência da República, para que
não tenham por meta apenas recuperar as finanças da Previdência, importa
examiná-las visando o "cunho-social" reclamado pelo Senador Humberto
Lucena e pelo editOrialista do Jornal de Brasl1ia de sábado último.
Acreditam que os 75% a serem descontados do aposentado, que venha a
ocupar outro emprego, não deverá restringir-se, unicamente, ao funcionário
civil regido pela CLT-e, sim, estender-se ao funcionalismo estatutário aposentado ou que venha a se aposentar, desestimulando-o a ocupar espaços que
deveriam ser reservados aos desempregados, sem qualquer ganha-pão!. ..
caracterizando-se assim, o cunho-social da mensagem governamental.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Congresso Nacional, em breves dias, se debruçará na discussão da importante matéria. que tem por meta principal recuperar as finanças da Previdência Social.
Não se pode desconhecer a intenção do Presidente João Figueiredo, en·
vidando esforços para que o importante órgão da Previdênica venha a merecer a confiabilidade de milhões de brasileiros que dela dependem.
Os excessos de ontem que lhe são atribuídos, e as falhas identificadas no
~eu gerenciamento, levaram o Presidente da República a introduzir, no corpo
'da Mensagem que encaminhou ao Congresso, a criação de um Conselho Administrativo de Saúde Previdenciãria - CONASP.
Não conheço ainda as atribuições deste novo órgão a ser criado no Ministério da Previdência Social- se consultivas ou deliberativas- ou as duas
coisas ao mesmo tempo.
Acredito, não venha a ser órgão estático e sim dinâmico, como dinâmica.
deve ser a própria Previdência Social, agora- e por que não dizer- jã hã algum tempo, sofrendo um descompasso administrativo, que, por isto mesmo,
está a exigir correção que lhe proporcione, em curto espaço de tempo, o desempenho normal da atividade previdenciâria do País.

O Sr. Humk~rto Lucena - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO - Pois não.
O Sr. Humberto Lucena- Antes que V. Ex• conclua- jâ que fui citado
nominalmente várias vezes em seu pronunciamento - gostaria de dizer que,
insistindo no meu ponto de vista, para se pôr cobro à situação deficitâria da
Previdência Social, não é preciso recorrer a medidas anti-sociais, em detrimento de milhares e milhares contribuintes, sobretudo de pequenos e humildes contribuintes da Previdência como é o caso dessas providências preconizadas pelo Governo, que prejudicam imensamente os aposentados e os pensionistas da Previdência Social. Lembraria a V. Ex' que, pelos cálculos atuariais dos técn]cos da Previdência, o aumento do teta de contribuição, que estã
previsto- no -Projeto do Governo, assegura recursos muitas vezes superiores ao
aumento que adviria da majoração da contribuição de 8% parar 10% dos empregados e empregadores. Então, a mim me parece que bastaria c}ue o Governo ...
O SR. ALMIR PINTO- Qual o aumento que o Governo deu para a
Previdência?
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O Sr. Humberto Lucen11- No projeto estã previsto um aumento do teto
da contribuição. No momento o teto é um e passará, pelo projeto, a ser outro
bem superior, sobre o qual incidirão os percentuais dos empregados_ e dos empregadores. Então isso equivalerá a um recolhimento de recursos bem superiores àqueles que adviriam do aumento da contribuição de 8 para 10%. Foi
uarn nova fórmula que o Governo encontrou. Portanto~ se procede este cálculo, não vejo razão para sacrificar os contribuintes da Previdência com o corte
de benefícios como dispõe o projeto. Bastaria, pois, que nós contássemos com
recursos adicionais provenientes do aumento do teto de contribuição e bem
assim que o Governo pagasse a sua dívida, que é volumosa, na casa de duzentos bilhões, à Previdência Social e executasse os débitos das empresas particulares, sobretudo das grandes empresas que devem uma fortuna à Previdência
Social, e o problema financeiro estaria, assim, resolvido, sem que o Congresso fosse levado a aprovar essas medidas de carâter anti-social.
O SR. ALMIR PINTO -cv. Ex• tem idéia, mais ou menos, de quanto é
a dívida das empresas particulares para com a Previdência?

O Sr. Humberto Lucena- Não posso assegurar a V. Ex• a quanto monta, exatamente, mas posso assegurar que são bilhões e bilhões de cruzeiros.
O SR. ALMIR PINTO- A informação que tenho é que a dívida é de
vinte e quatro bilhões.
O Sr. Humberto Lucena-~ mais do que isso, porque hã o acréscimo da
correção monetãría, da multa e dos juros. Sei bem que a do Governo monta a
cerca dos duzentos bilhões.

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• e de certa maneira achei por bem mostrar aqui ao Senado que o Presidente da República teve
a sua idéia, procurou da maneira menos cruenta dar uma solução para este
caso da Previdência. E como a mensagem estã no Congresso, naturalmente
que outras sugestões surgirão, inclusive aquelas que possam minimizar este
desconto de 10% daqueles menos favorecidos pela fortuna.
Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Martins Filho. (Pausa.)
S. Ex' não estã presente.
Concedo a palavra ao Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
S. Ex' não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. (Pausa.)
S. Ex' não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro para urna breve
comunicação, por cessão do Senador Jorge Kalume.
O SR. NELSON CARNEIRO- (Para uma breve comunicação.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Presidente agradeço a V. Ex• haver me cedid_o a sua vez para fazer
breves considerações nesta tribuna sobre um assunto que tem aumentado em
todo o País a cçnvicÇão de que a imaginação brasileira vai caminhando para
rumos incertos.
Agora, Sr. Presidente, hã quem sugira que se volte ao voto que se leva de
casa:- o--cidadão preenche a cédula, coloca no bolso e comparece à urna para
votar ...
O Sr. Helvídio Nunes - Até pelo correio.
O SR. NELSON CARNEIRO- Até pelo correio adverte o nobre Senador Helvídío Nunes.
Realmente, Sr. Presidente, eu me lembro de alguns episódios da minha
longa vida pública que quero, aqui, referir. Na campanha da Aliança Liberal,
urna caravana que partiu para Juazeiro e de que faziam parte- e infelizmente todos estão desaparecidos- Villobaldo Campos, João Carlos Machado,
Dario Crespo e Pereira Reis e outros, de volta de Juazeiro, numa determinada estação, o trem parou, era um trem especial, e um cidadão dava vivas à
Aliança Liberal. E o presidente da delegação, que era o ex~Deputado Villo~
baldo Campos, interrompeu ·para perguntar: "Meu filho, você é eleitor?" Eleitor, eu; eu não, Deputado. Essa eleição ê para governador da República
ou da Monarquia?" Mas esse eleitor votava antes de 1930. Depois de 1930 alguns episódios recordavam esse voto que se levava de casa. Lembro que o
grande Otãvio Mangabeira que era um homem puro na casta da vida política,
contava um episódio de sua juventude. Ele era oposição a José Joaquim
Seabra, mas naquele tempo o voto era por distrito, e eram 4 ou 5 distritos na
Bahia e o Seabra ainda filiado às velhas idéias liberais em que amadureceu o
seu espírito, deixava sempre uma vaga para a Oposição. Era o respeito às minorias, e, por isso, Otãvio Mangabeira, João Manga beira, Miguel Calmon e
outros puderam participar da vida pública da primeira República, sob pena
de que poderiam ter sido todos eleitos pelo governo.

Otávio Mangabeira contava sempre como pitoresco o seguinte episódio:
:um cidadão do interior um dia chegou e lhe disse: .. Dr. Otávio, a situação es~
tã difícil, porque os nossos adversários estão se preparando para a eleição,
comprando bois, fazendo todos os preparativos para que a eleição seja realmente uma vitória estrondosa". O Dr_ Otávio lhe respondeu: "Meu filho, nós
aqui da oposição somos todos muito pobres, o único que tem algum dinheiro
e que pode ajudar é o Miguel Calmon- que era então Deputado- mas
quantos eleitores você" garante que tem lá?" Ele disse: "Bom, Dr. Otávio, no
mínimo 200 nós garantimos''. E o Otãvio disse: "Olha eu vou conversar com
o Miguel Calmon para ver se é possível alguma ajuda, não para comprar eleitores mas para vocês também não ficarem numa situação de ter que comer na
casa do adversário". "Mas, 200 eleitores a 50 mil réis ... " Aí um sujeito interw
rompeu: "Mas, 50 mil réis, Dr. Otávio?" O Dr. Otãvio Mangabeira olhou
para ele e disse: "O quê? E antes que ele tivesse tempo de perguntar por aque-la interrogação: ~·so mil réis, só para os irredutíveis, só para os irredutíveis, só
para os írred_utíveis."
Isso era a república velha, isso era o voto levado pelo eleitor no bolso
para depositar na urna eleitoral.
Lembro-me que eu próprio, candidato a Deputado Federal, em coliR
gação com o Deputado Estadual Edgard Pereira, que depois foi Deputado
Federal, candidatos em Saúde, onde ele tinha e tem um grande prestígio eleiloral. Tempos depois da eleição, eu apareci em Saúde e ele nos disse: "Olha,
todo mundo aqui votou em você, voto seguro." E chamou um sujeito que ia
passando; ~·vem cá! Em quem é que o Sr. votou para Deputado Federal?"
..Eu votei naquele nome que o Sr. me deu, o Sr. quer ver?" E tirou a cêdula do
bolso, onde tinha guardado as cédulas todas. Tinha sido iludido, mas tinha
gUardado- as cédulas todas: Edgard Pereira, para Deputado Estadual e Nelson Carneiro, para Deputado Federal. Mas ele guardava aquilo para provar
quer era fiel, que não tinha falhado ao compromisso.
Ora, é isso que se quer restabelecer no Brasil, é o sujeito chegar, fazer sua
cédula em casa, levar para a urna e depositar. Aí se chama voto livre, aí se
chama degeneração dos costumes políticos ...
O Sr. Al~ysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra.

O Sr. Aloysio Chaves- f: para aplaudir o pronunciamento de V. Ext., inteiramente coerente com sua conduta política no Parlamento brasileiro hã
tantos anos·, ...
O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obdgado.

O Sr. Aloysio Chaves- ... onde ilustra os Anais desta Casa com seu saber
e, sobretudo, com seu extraordinário bom senso. Reputo também essa solução como infeliz, é um retrocesso; ela tem contra si tudo aquilo que V. Ex•
acaba, nesse exemplo, de mencionar: o passado que já foi repudiado. Temos
que Criar uma solução compatível com o nível de desenvolvimento e progresso do Direito Eleitoral e da legislação brasileira.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• e acho que esse é o
pensamento de todas as pessoas que querem o aperfeiçoamento da vida política brasileira. Não podemos mais voltar aos tempos idos dos quais guardamos apenas alguns exemplos para a história e alegria dos que dela tomam conhecimento.

O Sr. Almir Pinto -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

O Sr. Almir Pinto- Quero dizer a V. Ex' que esse é um passado muito
recentíssirno porque a chapa única, que foi usada até 1978, último ano da
deição, não modificou em nada disso que V. Ex" estã dizendo. No interior do
meu Estado- falo como um homem do interior,- o eleitor leva uma chapa
marcada. Ao entrar na cabina, ele marca, de acordo com aquela chapa que levou. Não mudou em nada e o nobre Senador Agenor Maria sabe disto, pois a
eleição lã. em São Vicente, é assim. S. Ex• orienta o seu eleitorado, um eleito~
rado semi-alfabetizado. Se V. Ex• quiser ver o maior transtorno do mundo,
entregue uma chapa única, com 93 nomes, a um homem do interior - não
digo nem precisa ser do interior, do subúrbio da capital. O que farâ quando se
encontrar dentro da cabine eleitoral? Não marcarã coisíssima alguma; apenas
não votarã e se votar, o farã errado e serã isso o maior prejuízo eleitoral que a
Nação assistirã porque ninguém, praticamente, sabe votar. V_ Ex•, como pro~
fessor emérito que é, não ignora que a maioria- 80% do eleitorado do Brasil
- é ·semi-alfabetizado: é o homem do cabo da enxada, da foice que, se não
for orientado, o fracasso serã fatál Mas, à verdade é que não ~tamos em
condições de avançar muito. Queria ver quem de V. Ex•s poderá me dizer,
qual o eleitor do interior de Mato Grosso, Cearã ou Minas Gerais, que recebendo uma chapa com_93 nomes, marque~a conscientemente?t O que irá
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acontecer'! ... Veremos o número de votos em branco ·e o número de votos nu~
los, isso é o -que acontecerá. Esta é a grande verdade. Não vai modificar em
nada, por sabermos ser fato muito recente. A pessoa já leva a sua chapazinha
no bolso, para copiar na cabina. V. Ex~--ainda vai me permitir- eu disse daqui, desta tribuna, outro dia, falando sobre esse assunto que a pessoa instruída, para votar, gasta três minutos: apresenta-se à Mesa receptora, assina a folha de votação, dá o seu título para ser assinado pelo presidente da mesa, recebe o envelope, vai até a cabina, votar e coloca o sue voto na urna. Lá se foram, no mínimo, três minutos ... O que-ãconteCerã com o semí-alfabetil:ado?
Gasta rã no mínimo, seis minutos. Numa hora são, justamente, dez que irão
votar, em dez horas serão cem, em vinte horas serão duzentos que irão votar.
Então, o homem, a inulher vêm votar pela manhã, passam o dia, o Tribunal
Eleitoral só dâ uma migalha para alimentação, distribui aquela ficha, quem a
recebe são os mais espertos. Entra pela noite, vem o sono, o enfado,
prolonga-se a votação ao dia seguinte ... Quem é que vai ficar? Todo mundo
vai embora, se desespera, se impacienta e vai embora mesmo, e que vão às favas os candidatos ... Esta é que é a realidade. Estou dando o meu depoimento
sobre a votação do interior do Ceará, pode ser que em outros Estados os eleitores sejam mais alfabetizados e não aconteça o mesmo. Maranguape, que é
uma cidade perto de Fortaleza, à 26 km, eu vejo isso lã, Senador Itamar Franco. Uma eleição que vai até meia-noite, o eleitor não quer mais ficar, a mulher tem o filho para amamentar, terri que voltar à casa e não votou.

O Sr. Mari:oiPreire- V. Ex•, com isto, está_querendo defender o quê?
O voto domiciliar ou a extinção das eleições?
O Sr. Almir Pinto - Estou mostrando a situação real. Agora, os Srs.
pensem qual serã a melhor forma, para que o eleitorado semi-analfabeto possa votar.
O Sr. Gilvan Rocha - A- Oposição jã tem a fórmula, Ex•
O Sr. Almir Pinto- Então, se quiserem o voto Clitista, é outra coisa. Eu

quero sinceridade. Está aí o Senador Agenor Maria, acenando com a cabeça,
concordando comigo. Quero que se fale com os pés no chão; não como V.
Ex~. lá em Recife e Olinda ... Viaje para o interior e entregue essa· chapa única
para o seu correligionário para ver o estrago que irâ fazer!
O Sr. Marcos Freire- Não sou vereador nem de Recife, nem de Olinda,
sou Senador por Pernambuco, portanto, fui para o interior, também.
O Sr. Almir-Pinto- V. Ex• é o rei de Olinda.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço as contribuições e lamento,
nobre Senador Almir Pinto, porque coofcsso a V. Ex• que não sabia que tinha
sido de sua autoria a iniciativa do voto domiciliar.
O Si'. Almir Pinto- Não, eu não Cheguei a defender o voto domiciliar,
cheguei a defender a uma maneira de se orientar aqueles que não sabem votar.
O Sr._ Marcos Freire- Aí sim, através dos meios de comunicação, o Tribunal Eleitoral.deve fazer isso.

O Sr. Almir Pinto - Só não pode ser a cem metros da urna. Não acho
nenhuma diferença entre o voto domiciliar, e o da chapa única, daquela
eleição em que jâ se levava o voto colecionado.

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu agora estou mais tranqUilo e satisfeito, porque ficaria muito constrangido se soubesse que tivesse sido V. Ex• o
autor dessa idéia que aqui estou criticando. Inclusive, nas capitais, o cidadão
leva o modelo de chapa marcado e quando chega lã, na urna, ele copia o modelo de chapa, mas ele pode, na cabine, deixar de votar naquele modelo, ele é
livre para votar nos outros candidatos que preferir. Agora, se ele leva o voto
de casa, em cada Estado, evidentemente que ele não tem a liberdade de votar.
O Sr. Gi/van Rocha - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.

O Sr. Gilvan Rocha- Estou aqui meio estupefato, porque estou vendo
a defesa do pobre homem nordestino, defendido pelo Governo, que passa o
vexame, coitadinho, de passar mal um dia, no da eleição, de dormir mal... Ele
vem dormindo mal e passando fome secularmente, nobre Senador; então, me
assusta essa súbita declaração de amor àquela pobreza tradicional: "Coitadinhos, vão votar, vão ser tão maltratados". Imagine S. Ex• o nordestino! Sou
homem também de experiência da região. Sei das dificuldades naturais da
eleição que não podem ser ampliadas, com malícia, como têm sido até agora.
As soluções são singelíssim3.s, jã estão postas na ineS3; é só aumentar o número de seções, é só Colocar duas cabines e tudo resolvido. Porque o sertanejo é
antes de tudo um forte, mas também é inteligente. V. Ex• homem da região,
homem da Bahia, sabe que se formos computar quantidade de voto nulo, no
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Nordeste, não ê tão grande não! O nosso papel é conscientizar o nordestino
do valor do seu voto, e não fazer elucubrações com desconforto, daquela secular raça que continua sofrendo por imprevidência do Governo, e não porque vai enfrentar fila de eleição. Porque fila de eleição, ele faz de quatro em
guatro em quatro anos; do INPS ele faz todos os diàs.

O Sr. Almir Pinto - Permite-me V, Ex• um aparte? Porque eu quero
apenas dar um ligeiro esclarecimento ao nobre Senador Gilvan Rocha, que é
homem imortal do nosso Sergipe ...

O SR. NELSON CARNEIRO·- V. Ex• é sempre dono do meu discurso, honra o meu discurso.
O Sr. Almir Pinto- ... Eu não estou choramingando a fome que o elei~
tor passa no dia da eleição. Eu sei que o sertanejo vive sempre com fome, face
à inclemência de uma natureza madrasta. E. a desimpaciência, as obrigações
que as donas de casa têm para com os filhos e não podem ficar 36 horas esperando para votar. ~só isso! Que passam fomO\ eu sei que a fome é um treino
para a morte e, nós do Nordeste, estamos mtiito treinados para isso.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Nelson Carneiro, permite V. Ex•
um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer, nobre Senador
Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves- Voltando ao debate que V. Ex• estabeleceu nesta
casa em torno desta proposição que teria sido apresentada na Câmara dos
Deputados, manifesto a minha reserva inclusive com relação ao seu aspecto
constitucional. Porque a Constituição assegura o voto secreto. Ora, o voto secreto é assegurado com o comparecimento do eleitor à sessão eleitoral, onde
recebe a cédula e comparece a urna cabine para votar. Se ele recebe uma cédula e pode marcar esta cédula em casa, ou alguém por ele e chega à sessão apenas para colocá-Ia na urrla, acho que estã vulnerado o princípio do voto secreto, o seu desdobramento, em todas as suas implicações. Se ele traz o modelo, chega na cabine e copia o modelo, mas é livre para não copiar, como V.
Ex• acabou de salientar, este trabalho feito em relação ao eleitor é uma_ trabalho pedagógico, é um trabalho educativo para ensinã-lo a votar, e não para
forçá-lo a votar em determinada pessoa. Sob esse aspecto, creio que o projeto
se apresentado não poderá prosperar.

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• traz com a sua experiência e a
sua ilustração, um argumento decisivo contra aqueles que algum dia sonharam em voltar ao passado.
O Sr. Almir Pinto - Na teoria é muito bonito.

O SR. NELSON CARNEIRO.,..- Teoria ou prâtica, não deve ser restabelecido.
Lembro-me, Sr. Presidente, quando a cédula ainda era manual, na primeira eleição do Rio de Janeiro, em 1958, a que eu concorri. Depois de duas
vezes Deputado pela Bahia, eu instalei um posto eleitoral em Copacabana.
Lembro-me muito de uma menina de 10 anos que veio a mim e disse: "Doutor, minha mão mandou pedir a sua cédula, mas mandou pedir em segredo
porque meu pai não quer que ela vote no senhor". Isto mostra que o voto jâ
ia preparado de casa, mas aí no caso era um opção até contra a autoridade do
marido, aquela antiga autoridade marital que felizmente em 1962 acabou,
com a Lei n'>' 4.121, ou ao menos foi reduzida às suas proporções razoáveis.
Isso mostra que voltar a esse tempo é voltar à República velha. E após
uma revolução que foi feita para modificar os costumes políticos do Pais,
para dar autenticidade à representação nacional, parece curioso que alguém
tenha tido essa imaginação.

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Gilvan Rocha- Eu lembro- e Agapito Durão deve conhecer esse
fato- de uma estorieta·que corre no Nordeste, no tempo das cédulas individuais que eram recebidas em casa e colocadas na urna, que o chefe político da
região entregava os envdopCs lacrados aos eleitores para irem à urna. Um
eleitor estranhando receber o envelope fechado, perguntou: ..Onde estão as
chapas?" "Estão aí dentro." "Como é que eu sei em quem vou votar?" "Como é que o senhor quer saber em quem vai votar? O voto é secreto, o senhor
não vai saber em quem vai votar, não." Essa coisa, certamente. estã causandof
saudades ao pessoal do Governo que, pela primeira vez, vê a rebelião dos

cam:pos.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Nelson Carneiro, permite que
registre essa observação, porque é a segunda vez que o eminente Senador Gilvan Rocha fala em Governo. Eu acho que é uma tentativa de desvirtuar o debate, inclusive. colocado em termos apartidârios. Não é do Governo, nem es-
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tá sendo sustentado nesta Casa pelo Governo, nem tampouco na Câmara.
Peço que não fique nos Anais esse i'egistio, que me parece injusto.

O SR. NELSON CARNEIRO -..:Acreaito que não tenha. Apenas quero
ressalvar que essa ê urna iniciativa que há de merecer a reprovação dos homens da Oposição e dos homens do Governo, porque representa um retrocesso na vida pública brasileira, na evolução dos costumes políticos nacionais.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -"Com muita honra.

O Sr. Dirceu Cardoso- V. Ex• e ilustres Senadores estão recordando os
tipos de modalidade de voto naqueles tempos de antão. Mas, V. Ex• vai me
permitir, embora o passado seja um segundo coração que bate em nós. Hoje,
esses tipos de votos não valem mais Dada, porque o Senado já ensinou atê o
voto moderno, ultramoderno, o voto eletrônico. De Roma pode se votar
numa eleição no Senado Federal...

O SR. NELSON CARNEIRO- Acho que ao episódio a que V. Ex• se
refere não deve ser dada a relevância que lhe é atribuída, sob pena de colaborarmos para o desprestígio desta Instituição que nos abriga e que é um dosesteios da vida pública nacional. Compreendo que um equívoco deve ter determinado esse voto.
Mas felicito V. Ex• pela vigilância. Porque esta vigilância me permitiu,
no começo da minha vida, no fim de uma sessão da Câmara, presidida por
Nereu Ramos que, ao votar a Ordem do Dia, o Presidente com poucos Deputados em Plenário! "Projeto tal e tal; parecer contrário; rejeitado." E a certa
altura ele leu: "Projeto n9 tal, concede pensão de mil cruzeiros a fulano de tal,
com pareceres contrários das comissões." Eu Deputado novo e curioso, interrompi S. Ex• para perguntar: ''Nobre Presidente V. Ex• pode me dizer quem é
este Senhor?" '~Fulano de tal," cujo nome não me recordo no momento. Ele
então leu no Avulso. Esse tal fulano de tal era o autor da Canção do Soldado
que no fim da vida pedia ao Congresso Nacional uma pensão de mil cruzeiros
e ia sendo rejeitado se a minha vigilância- quero por isso exaltar a vigilância
do nobre Senador Dirceu Cardoso_-:- nã_o tivesse interrompido para saber
quem era aquele cidadão, cujo nome não me recordo mais, ele seria prejudicado mas tinha sido autor da Canção do Soldado.
Lembrei que a Canção do Soldado é o segundo hino nacional brasileiro,
depois do Hino Nacional, um grande hino, aquele que nos empolgou na mocidade e que nos tem atento ainda hoje na velhice. a Canção do Soldado.

e.

O projeto foi adiado para ser discutido na sessão seguinte e, afinal, foi
aprovado.
De modo que, sem aplaudir o voto eletrônico a que se refere o nobre Senador Dirceu Cardoso, que acredito fruto apenas de um equívoco, quero
elogiâ-lo pela vigilância com que Jê a Ordem do Dia e acompanha os debates,
porque essa vigilância é indispensável e devia ser de todos nós, e quero con~
fessar os meus pecados, inclusive porque não tenho sido sempre constante.

O Sr. Humberto Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita honra.

O Sr. Humberto Lucena - A propósito do último aparte do Senador
Afoysio Chaves, lembro apenas que a proposta de emenda constitucional do
Deputado Anisio de Souza, que prorrogou os mandatos municipais, não foi
de inídativa do Governo, mas terminou -aprovada pelos deputados e senadores do PDS.
O SR. NELSON CARNEIRO- Acredito que não tenho que responder
a V. Ex• Acredito apenas que o PDS, eujâ tenho ouvido aqui manifestações
expressivas, não dará o seu aplauso a esse voto domiciliar porque ele representa um retrocesso a tudo que se fez até hoje nO Pais. Façamos votos para
que não dê. O Senador Itamar França ê um dos que descrêem, ou dos que
crêem pouco, como São Tomê.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) Dentro do aparte do Senador Aloysio Chaves, fiquei realmente preocu~
pado quando S. Ex• falou em ··res_erva constitucional". Ora, quando intere:ssa
constitucionamente ao Partido do Governo emendar a Constituição, ela se
faz independente de ordem jurídica. E o Senador Humberto Lucena lembrou
bem. Essa prorrogação de mandatos que feriu a Federação, foi aprovada exatamente com os votos dos senadores e deputados do PDS. Portanto, Senador,
eu sou realmente cético quanto a esses aspectos, porque o que eu tenho assistido, nesses quase sete anos de Senado, demonstra exatamente o contrário,
porque às vezes se diz aqui uma coisa e se procede diferentemente na hora da
votação.
O SR. NELSON CARNEIRO - Em toda comunidade há sempre algum São Tomé. E V. Ex• é daqueles que só crêem no-que vê, e muitos como
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V. Ex" pensam assim. Mas eu penso que desta vez não passaremos o vexame
éfe ver aprovadO, por qualquer um de nós, esse estranho voto domiciliar.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a oportunidade que me deu de fazerestas considerações, que não foram mais longas e demoradas para cumprir o
Regimento Interno, antes da Ordem do Dia. Mas, quero lembrar, para satisfação do meu prezado amigo Senador Helvídio Nunes, que elas me foram ditadas, nesta manhã, pelo meu querido amigo e constante colaborador Agapito Durão ... (Muito bem/ Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÕRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Desde o inesquecível discurso de Itaperuna do Presidente Dutra que a
classe agronômica não ouve uma palavra de alento e de estímulo do poder
público da nossa Pátria.
O _Governo tem dado prioridade ao setor agrícola mas não tem dado,
pelo menos, jusfiça aos engenheiros agrônomos.
~ uma das mais antigas profissões. Das mais díficeis, das mais complexas
e das mais amplas. Basta dizer que ela trabalha com todo o reino vegetal, animal e mineral. E que é, sem favor algum, a responsável maior pela produção e
suprimento quantitativo e qualitativo dos alimentos.
O curriculum universitário do engenheiro agrônomo é o mais universal,
múltiplo e abrangente dos programas superiores: estuda-se química analítica
e orgânica, patologia vegetal e animal, engenharia, genética, ecologia, economia, estatística matemática~ biologia e tecnologia. ·Faz-se experimentação
cieiltífica em laboratórios e no campo. Luta-se na climatologia e no direito
rural. Aprofunda-se na geologia e na edafologia e enfrenta os fatores predatórios da natureza porfiando o seu equilíbrio.
O engenheiro agrônomo é um dos primeiros convocados para combater
a fúria dos elementos. E quando Deus, ao administrar o caos, trabalhou os
dias do génesis, ao descansar, entregou o Mundo inicialmente ao engenheiro
agrônomo.
Aqui no Brasil, no entanto, Sr. Presidente, o engenheiro agrônomo tem
tido um tratamento_ marginal. O chamado "país agrícola" repudia os seus técnicos básicos e vai buscar o desenvolvimento rural na aventura da fronteira
agrícola e na burocracia dos mecanismos financeiroS. E tempo de revisão de
conceitos, de reflexões e de mudanças de rumo. E preciso colocar o técnico
agrícola como a força motriz e o gerador do processo de desenvolvimento rural.
Mas, Sr. Presidente, o motivo hoje de falar desta tribuna é para me solidarizar com as Associações de Engenheiros agrônomos de todo o País que es~
tão em campanha pela valorização da classe no serviço público federal, tão
atingida pela discriminatória elevação de salãrios e vantagens de outros profissionais de nível superior, sobretudo os profissionais afins de medicina veterinária.
Vejamos, por exemplo, o Ministério da Agricultura, que ê a casa do engenheiro agrônomo. Pelas suas características básicas, cerca de 80% de sua lotação pertencem aos agrônomos e veterinários em seu quadro de técnicos de
nível superior, categorias que exercem atividades fins da mesma natureza,
muito embora com regimes, vantagens, benefícios e salários diferentes, haja
vista que no organograma da administração direta as âreas de atuaçã·o correspondentes são fundamentalmente semelhantes (inspeção e fiscalização de
produtos agropecuãrios).
Ainda é, sem sombra de dúvidas, o serviço público o maior empregador
de p"rofissionais de Engenharia Agronómica. Pelos dados da lotação reajustada pelo Decreto nt1 80.602/78, foram elevadas para 1.411 as vagas de Engenheiros Agrônomos no Ministério da Agricultura. Deste total estão preenchidas, até agora, apenas 787. Isto demonstra, claramente, um tremendo esvaziamento e urna grande evasão de profissionais, que, pela sua natureza, executam as atividades-fins do Ministério, ocasionando, desta maneira, a perda
pelo Estado, do seu grande valor como índice de mercado.

O Sr Itamar Franco- V. Ex• me permite?
L_

O SR. PASSOS PORTO- Com muito prazer.

O Sr. Itamar Franco- Apenas para cumprimentar V. Ex• e juntar minha voz a esse apelo que V. Ex• dirige em nome dos agrônomos brasileiros.
O SR. PASSOS PORTO - Agradeço muito a V. Ex•
O que inquieta, no entanto, a classe agronómica, é a ostensiva desigual.dade de .salários, benefícios e vantagens existentes entre o agrônomo e veterinário no próprio Ministério .~a Agricultura. Assim, o Decreto-lei 1.873, de
27-5-81, instituiu aos médicos veterinários duas vantagens intituladas:
a)' adicional de insalubridade e periculosidade, e
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h) gratificação de interiorização, correspondenteS, respectivamente, a 50% em média a príni.eira e a segunda a 40%, 50% e 60% do
vencimento ou salário do servidor, ãlém do aumento da gratificação
de nível superior de 10% para 20% e promoção do início de carreira
de veterinário da Referência 32 para a Referência 36.

Por sua vez, o Decreto-lei n9 1.874, de 8-7-81, reposicionou os médicos
veterinários, sujeitos a jornadas de trabalho de 4 ou 6 horas diárias em tr_ês referências a mais.
Tais anomalias, Sr. Presidente, criaram profunda insatisfação e justificada incompreensão na forma de ser medida a contribuição dos demais profissionais, quer os de formação específica, que trabalham no setor primário da
economia nacional como o engenheiro agrônomo, quer outros profissionais
de nível superior como os Economistas, Estatísticos, Técnicos em Administração, Engenheiros Civis, etc.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• dá licença para um aparte, nobre Senador Passos Pôrto?

O SR. PASSOS PóRTO- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Nelson Carneiro - Quero congratular-me com V. Ex• pOr estar
aqui pondo em relevo a situaçãO de inferioridade em que se encontram os engenheiros agrônomos do País, em face de outras atividades que lhes são semelhantes e que deveriam ter igual tratamento. De modo que V. Ex• presta ao
País uma grande contribuição aflorando esse pr9blema que é daqueles homens que vivem no campo, de onde o Governo anuncia constantemente querer retirar os recursos para o pagamento das nossas dívidas externas e para o
desenvolvimento d.p País. Como aluno brilhante da Escola de Agronomia da
Bahia, V. Ex' agora traz a sua contribuição valiosa para a classe a que honrou
e a que pertence.
O SR. PASSOS PORTO- Agradeço muito a V. Ex• Realmente, o engenheiro agrônomo do Brasil não tem tido o tratamento que merece, e a sua situação foi agravada com a melhoria de salãrio do veterinário, que é uma atividade afim. O engenheiro agrônOmo, no Ministério da Agricultura, ficou em
inferioridade ao seu colega, ao seu companheiro de atividade, o médico veterinário que tem uma ati v idade quase igual a sua e que exerce quase os mesmCJ'S fins no Ministério. Os veterin-ãrioS foram beneficiados pela melhoria que
o Governo concedeu aos médicos, e com isso se estabeleceu uma disparidade
que acabou criando um clima de tensão no Ministério. Faço, então, um apelo
ao Governo para que restabeleça o princípio de isonomia.
Felizmente, Sr. Presidente e Srs.. senadores, o Ministro Amaury Stãbile,
homem capaz, honrado e sensível às turbulências da sua Casa e às dificuldades do grande programa do seu Ministério, qUe precisa de paz, harmonia e
espírito de luta, encaminhou através do Aviso 527, de 6 de agosto passado, ao
Senhor Diretor-Geral do DASP, ampla exposição de motivos, na qual propõe a adoção das seguintes medidas:

..a) reposição dos Engenheiros Agrônomo,-; em 6 referências
acima do estabelecido hoje no Plano de Classificação de Cargos.
b) extensão da gratificação de produtividade instituída pelo artigo 10 do Decreto-lei n9 1.445, de 13-2-76, aos Engenheiros Agrônomos."
Este expediente, Sr. Presidente, jâ mereceu a aprovação do DASP. Estâ
agora submetido à decisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República.

O Sr. Evelásio Vieira -

•
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Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PASSOS PORTO- Com muito prazer, nobre Senador Evelãsio
Vieira.

O Sr. Ew?!ásio Vieira- O grande sufoco hoje do Brasil é no balanço de
pagamento. É preciso aumentar as exportações. No sCtOr de exportações, nós
temos tido os melhores e maiores sucessos exatamente nos produtos agríco~
las! O Brasil tem condições de marchar para o equilíbrio, para a conquista de
magnífiCos superãvits na bãfãnça- cOmercial, a fim de eliminar p endividamento externo, através do aumento da produção agrícola. Ora, nós temos terras
abundantes, temos uma vocação agrícola; o que é preciso para nós aproveitarmos essas potencialidades é nos instrumentarmos, e o engenheiro agrônomo poderã ser o grande elemento para esta grande decolagem. 1: o agrônomo
que vai, na convivência com o ruralista, transm-itir as novas descobertas no
campo das ciências agrárias, para possibilitar a maior produção com maior
produtividade. Se nós não oferecermos o respaldo indispensável ao engenheiro agrónomo e ao técnico agrícola, este de nível médio, nós jamais podereirios
alcançar essa meta. Daí o Partido Popular subscrever a reivindicação de V.
Ex~. que não é uma reivindicação para atender apenas os interesses de uma

classe, mas ant~ e acima de tudo o interesse da própria sociedade brasileira,
o interesse do País .
O SR. PASSOS PORTO- V. Ex• tem ampla razão. Agradeço a solidariedade de V. Ex'
Recebi do Estado de V. Ex•, da Associação dos Engenheiros Agrônomos
de Santa Catarina, um memorial amplo, que analisa todos esses aspectos, e V.
Exll sabe muito bem da importância que tem o profissional de agronomia n~
_in~ÜJ,Qria da produtividade agrícola. Estou solidário com V. Ex• quando
acentua a importânCia da produção agrfcola no declive no nosso balanço de
pagamentos, na solução do problema da nossa dívida externa, e o Brasil,
queira- ou não queira, ao longo de sua História foi realmente sempre um grande exportador de produtos primários.
Faço daqui um apelo ao Senhor Ministro Delfim Netto para que autorize este projeto do Ministro Stábile, a fim de que se restabeleça o princípio da
isonomia entre os técnicos do Ministério da Agricultura e se aperte recursos
humanos qualificados ao setor primário da economia.
O Ministério da Agricultura vive um ambiente de rivalidade e de tensão e
a política de todos nós é objetivar a paz social e estimular aqueles profissionais que estão lutarido para garantir a produtividade e a produção agrícola
no patamar determinado pelas diretrizes e programas do Governo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Consulto ao plenãrio se concorda com a prorrogação, por mais vinte minutos, da Hora do Expediente.
Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação permaneçam sentados.
(Pausa.)

Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco para uma breve comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma breve comunicação. Sem revisão
do ora1or.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero deixar registrado nos Anais do Senado a terceira encíclica de João
Paulo II. No dizer de alguns, ela

..atualiza a doutrina católica sobre as questões sociais e trabalhistas do mundo atual. Sob a idéia central de que o trabalho deve
-sefvir à dignidade humana, o papa estabelece uma premissa básica,
que é o primado do homem, não só sobre o processO de produção,
mas sobre todas as coisas, assinalando que o trabalho humano é a
chave de toda a questão sociaL No documento de 107 pãginas em
seis idiomas, entre eles o Português, João Paulo II delineia cuidadosamente o papel da Igreja de orientar a transformação social através
do trabalho, sem, porém, inclinar-se para as proposições radicais.
João Paulo sustenta que o direito à propriedade privada deve ser subordinado ao direito ao uso comum e universal dos bens. Nessa linha, ele propõe a co~propriedade dos meios de trabalho e a participação dos trabalhadores na gestão daS empresas .
Segundo a encíclica, é fundamental remunerar justamente o
trabalho, entendendo-se como justa a remuneração de um adulto
responsável por uma família.

O Sr. Gilvan Rocha -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.

O Sr. Gilvan Rocha- Nobre Senador, V. Ex• mais uma vez é muito feliz
em pedir a transcrição de um documento que é na realidade do Mundo, mas
principalmente na realidade brasileira, absolutamente, e eu diria, coincidente~
mente, de uma importância excepcional. Sabe V. Ex• as controvérsias que
surgem a cada momento sobre a ação social da Igreja, e a linha do P·apa, com
a clarividência de um chefe espiritüal, coloca isso em termos absolutamente
de acordo com o que se tem verificado em nosso País. Peço a V. Ex• a permis~
são para lembrar um fato histórico que é de suma importância também, e que
vem demonstrar que a linha da Igreja, malgrado os desvios que aconteceram
aqui e ali, numa trajetória de uma sociedade que se dirige ao divino mas que é
uma soCiedade humana como a Igreja, que vem acontecendo ao longo dos sé·
cuJos na sua completa adesão à filosofia do seu fundador, que foi a preferência pelos pobres e oprimidos. Lembre-se V. Ex•, homem de erudição, que
houve um livro da maior iri1portâricia social, editado, se não me engano, um
pouco antes da descoberta do Brasil, que foi o primeiro livro realmente dedicado a problemas sociais que teve um êxito universal. Trata-se de Utopia, do,
na ocas-ião, Sir Thomas More, na Inglaterra, que já demonstrava preocupação social. Era um livro de ficção, como sabemos- Utopia- de onde, se~
gundo os estudiosos, derivou toda a teoria do Socialismo- alguns mais exa~
gerados dizem até_do comunismo. Pois veja V, Ex': essa preocupação social,
considerado hoje aquele livro como o fundamento de doutrinas sociais que

4398 Quinta-fcõ•a 17

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<io 11)

--~------------------------não podem se confundir com socialismo ortodoxo, muito menos com o
marxismo-leninismo, já existia antes do ano de 1500, e a obra foi escrita por
quem, nobre Senador? Por Sir Thomas More. Quem é e quem foi Thomas
More? Santo da Igreja, canonizado em 1935. Vê V. Ex' que a Igreja, além de
sábia, é eterna.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obdgado, nobre Senador Gilvan
Rocha. O aparte de V. Ex• resplandece exatamente na minha fala, mostrando
a atualidade dessa encíclica, como eu disse, a_terceira de João Paulo II. Atual
para o Brasil, este País, nobre Senador Gilvan Rocha, onde temos praticamente 49% de terras inexploradas, em que as questões sociais aí estão sem as
suas soluções adequadas.
V. Ex• faz bem em lembrar esse histórico, que mostra exatamente o quê?
A Igreja dos pobres, dando continuidade àquilo que se determinou em
Puebla. Ê a razão pela qual, Sr. Presidente, peco a V. Ex• que permita a trans-

crição nos Anais do Senado Federal da terceira encíclica do Papa João Paulo
II.
~
O Sr. Aloysio Chaves Franco?

V. Ex• me concede um aparte, Senador Itamar

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, com muito prazer, Senador
Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves- Quero louvar a iniciatTVa de V. Ex• Era meu propósito fazer essa proposição ao Senado, mas aguardava que chegasse às minhas mãos o documento oficial emitido pela Igreja, do qual conheço algumas
passagens apenas. Mas, hoje, O Globo publica, na íntegra, a versão, em
Língua Portuguesa, da Encíclica Laborem E:xercens V. Ex• encontra neste documento a confirmação da linha invariável que a Igreja segue a respeito dessa
matéria, desde a memorável EncícliCa Rerum Novarum, de Leão XII e a Quadragesimo Anno; ambas, juntamente com as mensagens sociais de Pio XII,
inspiraram a não menos extraordinária Encíclica Mater et Magistra. Agora,
essa \litíma ·enddfca; -s-.-Santidade,-- J-oão Paul-o-H,: -ee-mple~a; até os nossos
dias, a evolução do pensamento da Igreja, uniforme, coerente, dentro dos
princípios básicos, essenciais, que são estruturados, sobretudo, nessas quatro
grandes e extraordinárias encíclicas, a Rerwn Novarum, que inspirou a autonomia do Direito do Trabalho no mundo, conforme reconhecem, inclusive,
jurístas não católicos, a Quadragesino Anno, a Mater Magistra e, agora, a Laborem Exercens. Damos todo o apoio e aplauso à iniciativa de V. Ex• Esse documento deve realmente figurar nos Anais do Senado, porque ele espanca
uma série de interpretações dúbias e e_x:plorações feitas a respeito do verdadeiro pensamento da Igreja riessa magila qUestão social.

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex•, nobre SenadorAioysio Chaves.
Exatamente, a Encíclica Laborem Exercens vem, praticamente, comemorar os noventa anos da Rerum Novarum. V. Ex• faz bem em lembrar. Eu estou
baseando-me na publicação que a imprensa faz e, sobretudo, na transcrição
que O Globo faz hoje, jã na tradução para a nossa língua, razão pela qual solicito a V. Ex.,. que permita a publicação, nos Anais do Senado, dessa encíclica.
Estou certo que servi rã, neste momento atuai, nesta hora de profundas transformações que o País reclama, de orientação não só ao Governo mas a todos
nós da Oposição que pretendemos transformações pacíficas, neste País, transformações que haverão de acontecer, quer queiram alguns ou não. (Muito
bem! Palrnas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DlSCl)RSO:
PAPA: TRABALHO HUMANO É A CHAVE DA QUESTÃO SOCIAL
Venerâveis irmãos e dilectos filhos e filhas: saúde e bênção apostólica!.
É mediante o trabalho que o homem deve procurar-se o pão quotidiano
e contribuir para o progresso contínuo das ciências e da técnica, e sobretudo
para a incessante elevação cultural e moral da sociedade, na qual vive em comunidade com os próprios irmãos. E com a palavra trabalho ê indicada toda
a ativídade realizada pelo mesmo homem, tanto manual como intelectual, independentemente das suas características e das circunstâncias, quer dizer
toda a atividade humana que se pode e deve reconhecer como trabalho, no
meio de toda aquela riqueza de atividades para as quais o homem tem capacidade e está predisposto pela própria natureza, em virtude da sua humanida~
de. Feito à ímagem e-Semalhança do mesmo Deus no universo visível e nele
estabelecido para que dominasse a terra, o homem, por isso mesmo, desde o
princípio é chamado ao trabalho. O trabalho é uma das características que
distinguem o honi.erii do resto das criaturas, cuja atividade, relacionada com a
man~tenção da própria vida, não se pode chamar trabalho; somente o ho-
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mem tem capacidade para o trabalho e somente o homem o realiza preenchendo ao mesmo tempo com ele a sua existência sobre a terra, Assim, o trabalho comporta em si uma marca particular do homem e da humanidade, a
marca de urna pessoa que opera numa comunidade de pessoas; e uma tal marca determina a qualificação interior do mesmo trabalho e, em certo sentido,
constitui a sua própria natureza.

•

Introdução
l.

O trabalho twmano a noventa anos da "rerum novarum"

Dado que a 15 de maio do corrente ano se completaram noventa anos da
data da publicação - que se ficou a dever ao grande Sumo Pontífice da
..questão social", Leão XIII- daquela Encíclica de importância decisiva,
que começa com as palavras R~rum Novarum, eu desejo dedicar o presente
documento exatamente ao trabalho humano; e desejo mais ainda dedicâ-lo ao
homem, visto no amplo contexto dessa realidade que é o trabalho. Efetivamente, conforme tive ocasião de dizer na Encíclica Redemptor Hominis,
publicada nos inícios da minha missão de serviço na Sede Rorriana de São Pedro, se o homem "é a primeira e fundamental via da Igreja", e isso precisamente sobre a base do imperscrutâvel mistério da Redenção de Cristo, então
é necessário retornar incessantemente a esta via e prossegui-la sempre de novo, segundo os diversos aspectos, nos quais ela nos vai desvelando toda a riqueza e, ao mesmo tempo, tudo o que de árduo há na existência humana
sobre a terra_
O trabalho é um desses aspectos, perene e fundamental e sempre com
atualidade, de_ tal sorte que exige constantemente renovada atenção e decidido testemunho. Com efeito, surgem sempre novas interrogações e novos
problemas, nascem novas esperanças, como também motivos de__ temor e
ameaças, ligados com esta dimensão fundamental da existência humana, pela
qual _é construída cada dia a vida do homem, da qual esta recebe a própria
dignidade especifica, mas na qual está contido, ao mesmo tempo, o parâmetro constante dos esforços humanos, do sofrimento, bem como dos danos e
das-injustiç-as qUe podem impregnar profundamente a vida social no interior
de cada uma das nações e no plano internacional. Se é verdade que o homem
se sustenta com o pão granjeado pelo trabalho das suas mãos- e isto equíva~
le a dizer, não apenas com aquele pão quotidiano mediante o qual se mantém
_ vivo o seu corpo, mas também com o pão da ciência e do progresso, da civilização e da cultura - então é igualmente verdade que ele se alimenta deste
pão com o suor do rosto; isto é, não só com os esforços e canseiras pessoais,
mas também no meío de muitas tensões, conflitos e crises que, em relação
com a realidade do trabalho, perturbam a vida de cada uma das sociedades e
mesmo da inteira humanidade.
Celebramos o nonagésimo aniversário da Encíclica Rerum No~·arum em
vésperaS de novos adiantamentos nas condições tecnológicas, econômicas e
políticas, o que - na opinião de muitos peritos - irá influir no ·mundo do
trabalho e da produção, em não menor escala do que o fez a revolução industrial do século passado. São vários os fatores que se revestem de alcance geral,
como sejam; a introdução generalizada da automação em muitos campos da
produÇão; o aumento do _c:usto da energia e das matérias de base; a crescente
tomada de consciência de que é limitado o patrimônio natural e do seu insuportâvel inquinamento; e o virem à ribalta, no cenário político, povos que,
depois de sécUlos de sujeição, reclamam o seu legítimo lugar no concerto das
nações e nas decisões internacionais. Estas novas condições e exigências irão
requerer uma reordenação e um novo ajustamento das estruturas da economia hodierna, bem como da distribuição do trabalho. E tais mudanças poderão talvez vir a significar, infelizmente, para milhões de trabalhadores qualificados o desemprego, pelo menos temporário, ou a necessidade de um novo
periodo de adestramento; irão comportar, com muita probabilidade, uma diminuição ou um crescimento menos rápido do bem-estar material para os
países mais desenvolvidos; mas poderão também vir a proporcionar alívio e
esperança para milhões de homens que hoje vivem em condições de vergonhosa e indigna miséria.
Não compete à Igreja analisar cientificamente as possíveis conseqüências
de taiS-mutações para a convivência humana. A Igreja, porém, considera sua
tarefa fazer com que sejam sempre tidos presentes a dignidade e os direitos
dos homens do trabalho, estigmatizar as situações em que são violados e contribuir para orientar as aludidas mutações, para que se torne realidade um
progresso autêntico do homem e da sociedade.
2.

Na linha do desenvolvimento orgânico da ação e do ensino social da Igreja

t fora de dúvida que o trabalho, como problema do homem, se encontra
mesmo ao centro naquela ••questão social", para a qual se têm voltado de
modo especial, durante os quase cem anos decorridos desde a publicação da
mencionada Encfclica, o ensino da Tgreja e as múltiplas iniciativas tomadas
em continuidade com a sua missão apostólica. Dado que é meu desejo con-

•

Setembro de 1981

tação do Evangelho, para extrair do patrimônio do mesmo Evangelho "coisas novas e coisas velhas". O trabalho, certamente, é uma coisa .. velha", tão
antiga quanto o homem e sua vida sobre a face da terra. A situação geral do
homem no fundo contemporâneo, diagnosticada e analisada nos vários aspectos geográficos, de cultura e de civilização, exige todavia que se descubram os novos significados dá trabalho humano e, além disso, que se formulem as novas tarefas que neste setor se deparam indeclinavelmente a todos
os homens, à família, a cada uma das nações e a todo_ o gênero humano, e por
fim, à própria Igreja.
Neste espaço dos noventa anos que passaram desde a publicação da
Encíclica Rerum Nomrum, a questão soda! não cessou de ocupar a atenção
da Igreja. São testemunho disso os numerosos documentos do Magistério,
emanados quer dos Sumos Pontífices, quer do II Concílio do Vaticano; são
testemunho disso, igualmente, as enunciações dos diversos Episcopados; e é
testemunho disso, ainda, a atividade dos vários centros de pensamento e de
iniciativas concretas de apostolado, quer a nivel internacional, quer a nível
das Igrejas locais. t: difícil enumerar aqui, de forma pormenorizada, todas as
manifestações da viva aplicação da Igreja e do_s cristãos no que se refere à
questão social, porque elas são muito numerosas. Como resultado do
Concílio, tornou-se o principal centro de coordenação neste campo a Pontifíw
cia Comissão "Justitia et Pax". A mesma Comissão encontra Organismos
seus correspondentes no âmbito das Conferências Episcopais singularmente
consideradas. O nome desta instiü.iiÇãOé mUilOSignificativo. Ele indica que a
questão social deverá ser tratada no seu aspecto integral e complexo. O empenhamento em favor da justiça deve andar intimamente unido à aplicção em
prol da paz no mundo contemporâneo. Constitui, certamente, um pronunciamento a favor deste dúplice empenhamento a dolorosa experiência das duas
grandes guerras mundiaís que, ao longo dos últimos noventa anos, abalaram
muitos países, tanto do continente europeu, quanto, ao menos parcialmente,
dos outros continentes. E pronuncia-se a seu favor, especialmente desde o fim
da segunda guerra mundial para cá, a ameaça permanente de uma guerra nuw
clear e, a emergir por detrás dela, a perspectiva de uma terrível autodestruição.
Se seguirmos a linha princlipal de df!senvolvirnento- dos documentos do
supremo Magistério da Igreja, encorúramos neles a confirmação explicita
precisamente de um tal modo de enquadrar o problema. Pelo que diz respeito
à questão da paz no mundo, a posição-chave é a da Encíclica Pacem in Terrls
do Papa João XXIII. Por outro lado, se se considera o evoluir da questão da
justiça social, deve notar-se o seguinte: enquanto no período que vai desde a
Rerum Novarum até à Quadragesimo Anno de Pio XI, o ensino da Igreja se
concentra sobretudo em torno da justa solução da chamada questão operária
no âmbito de cada uma das nações, na fase sucessiva o mesmo ensino alarga o
horizonte às dimensões do mundo inteiro. A distribuição desproporcionada
de riqueza e de miséria e a existêncú{'de -p-aís-éSe c6Iitirlentes desenvolvidos e
de outros não-desenvolvidos exigem uma perequação e que se procurem as
vias para um justo desenvolvimento de todos. Nesta direção procede o ensino
contido na Endclica Marer et Magistra do Papa João XXIII, bem como na
Constituição pastoral Gaudium et Spes do II Concílio do Vaticano e na Encíclica Popu!orum Progressio do Papa Paulo VI.
Esta direção seguida no desenvolvimento do ensino e também da aplicação da Igreja, quanto à questão social, corresponde exatamente ao reconhecimento objetívO dci estado das coisas. Com efeito, se em tempos passados
se punha em relevo no centro de tal questão sobretudo o problema da "classe", em época mais recente é posto em primeiro plano o problema do .. mundo". Por isso, deve ser tomado em consideração não apenas o âmbito da classe, mas o âmbito mundial das desigualdades e das injustiças; e, como consew
qüência, não apenas a dimensão da classe, mas sim a dimensão mundial das
tarefas a assumir na caminhada que há-de levar à realização da justiça no
mundo contemporâneo. A análise completa da situação do mesmo mundo
dos dias de hoje manifestou de maneira aínda mais profunda e mais cabal o
significado da anterior anãlise das injustiÇas sociais; e é o significado que hoje
--~em dia se deve atribuir aos esforços que" tendem a construir ajustiça na terra,
< =-""~;rão enCobiíndo com isso as estruturas injustas, mas demandando a revisão e
a transformação das mesmas numa dimensão mais universal.
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----------------------------centrar as reflexões que se seguem no trabalho, quero fazê-lo segundo a orien-

O problema do trabalho, chave da questão social

No meio de todos estes processos- quer da diagnose da realidade social
objetiva, quer paralelamente do ensino da Igreja no âmbito da complexa e
multiplice questãO social- o problema do trabalho humano, como é natural,
aparece muitas vezes. Ele é, de certo modo, uma componente fixa, tanto da
vida social como do ensino da Igreja. Neste ensino da Igreja, aliás, o dedicar
atenção ao problema remonta a tempos muito para além dos últimos noventa

anos. A doutrina social da Igreja, efetivamente, tem a sua fonte na Sagrada
Escritura, a começar do Livro do Gênesis e, em particular no Evangelho e nos
escritos dos tempos apostólicos. Dedicar atenção aos problemas socíais faz
parte desde os inícios do ensino da Igreja e da sua concepção do homem e da
vida social e, especialmente, da moral social que foi sendo elaborada segundo
as necessidades das diversas épocas. Um tal patrimônio tradicional foi depois
herdado e desenvolvido pelo ensino dos Sumos Pontífices sobre a moderna
"questão social", a partir da Encíclica R e rum Nova mm. E no contexto de tal
.. questão", o problema do trabalho foi objeto de uma contínua atualização,
mantendo sempre a base cristã daquela verdade que podemos chamar perene.
Ao voltarmos no presente documento uma vez mais a este problema sem ter a intenção, aliás, de tocar todos os temas que lhe dizem respeito não é tanto para coligir e repetir o que já se encontra contido nos ensinamentos da igreja, mas sobretudo para pôr em relevo- possivelmente mais do que
foi feito até agora- o fato de que o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial, de toda a questão social, se nós procurarmos vê-la
verdadeiramente sob o ponto de vista do bem do homem. E se a solução ou melhor, a gradual solução - da questão social, que continuamente se representa e se vai tornando cada vez mais complexa, deve ser buscada no senti~o de "tornar a vida humana mais humana", então por isso mesmo a chave
que é o trabalho humano, assume uma importância fundamental e decisiva.
O Trabalho e o Homem
4.

No Livro do GénesisA Igreja está convencida de que o trabalho constitui urna dimensão fundamental da existência do homem sobre a terra. E ela radica~se nesta con-

vicção também ao considerar todo o patrimônio das múltiplas ciências centralizadas no homem: a antropologia, a paleontologia, a história, a Sociologia, a psicologia, etc.: todas elas parecem testemunhar de modo irrefutável
essa realidade. A Igreja, porém, vai haurir esta sua convicção sobretudo na
fonte da Palavra de Deus revelada e, por conseguinte, aquilo que para ela é
urna convicção da inteligência adquire ao mesmo tempo o caráter de uma
convicção de fé. A razão está em que a Igreja -vale a pena acentuá-lo desde
já - acredita no homem. Ela pensa no homem e encara-o não apenas à luz da
experfêridã hist6rica, não apenas com os subsídios dos múltiplices métodos
do conhecimento científico, mas sim e em primeiro lugar à luz da Palavra re-velada de Deus vivo. Ao referir-se ao homem ela procura exprimir aqueles
desígnios eternos e aqueleS destinos transcendentes que Deus vivo, Criador e
Redentor, ligou ao homem.
A Igreja vai encontrar logo nas primeiras páginas do Livro do Génesis a
fonte dessa sua convicção de que o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana sobre a terra. A análise desses textos torna-nos
cônscios deste facto: de neles -por vezes mediante um modo arcaico de manifestar o pensamento- terem sido expressas as verdades fundamentais pelo
que diz respeito ao liomem, já nO contexto do mistério da Criação. Estas ver~
dades são as que decidem no homem, desde o princípio, e que, ao mesmo
tempo, traçam as grandes linhas da sua existência sobre a terra, quer no estado de justiça original, quer mesmo depois da ruptura, determinada pelo peca~
do, da aliança original do Criador com a criação no homem. Quando este,
criado ·~à imagem de Deus ... varão e mulher", ouve as palavras "Prolificai e
multiplicai-vos enchei a terra e submetei-a", mesmo que estas palavras não se
refiram direta e explicitamente ao trabaJho, indiretamente jâ lho indicam, e
isso fora de quisquer dúvidas, corno uma atividade a desempenhar no mundo.
Mais ainda, elas patenteiam a mesma ~ssênc!a mais profunda do trabalho. O
homem é imagem de Deus, além do mais, pelo mandato recebido do seu Criador de submeter, de dominar a terra. No desempenho de tal mandato, o homem, todo e qualquer ser humano, reflete a pr6pria ação do Criador do universo.
O trabalho entendido como uma atividade .. transitiva", quer dizer, uma
atividade de modo tal que. iniciando-se no sujeito humano, se endereça para
um objeto exterior, pressupõe um específico domínio do homem sobre a "terra"; e, por sua vez, confirma e desenvolve um tal domínio. 1:. claro que sob a
designação_ .. terra", de que fala o texto bíblico, deve entender-se primeiro que
toda aquela parcela do universo visível em que o homem habita; por extenso,
porém, pode entender-se todo o mundo visível, na medida em que este se encontra dentro do raio da influência do homem e da sua procura de prover às
próprias necessidades. A expressão ~·submeter a terra" tem um alcance imenso. Ela indica todos os recursos que a mesma terra (e indiretamente o mundo
visível) tem escondidos em si e que, mediante a atividade consciente do homem, podem ser descobertas e oportunamente utilizadas por ele. Assim, tais
palavras, postas logo ao princípio da Bíblia, jamais cessam de ter atualidade.
Elas abarcam igualmente todas as épocas passadas da civilização e da economia, bem como toda a realidade contemporânea, e mesmo as futuras fases do
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progresso, as quais, em certà medida, talvez se estejam jâ a delinear, mas em
grande parte permanecem ainda para o homem algo quase desconhecido e recôndito.
Se por vezes se fala de períodos de ..aceleração" na vida económica e na
civilização_ da humanidade ou de alguma nação em particular, coligando tais
"acelerações" ao progresso da ciência e da técnica e, especialmente às descobertas decisivas para a vida sócio-eConômica, pode ao mesmo tempo dizer-se
que nenhuma dessas .. aceleraçõesH faz com que fique superado o conteúdo
essencial daquilo que foi dito naquele antiquíssimo texto bíblico. O homem,
ao tornar-se- mediante o seu trabalho- cada vez mais senhor da terra e ao
consolidar - ainda mediante o trabalho - o seu domínio sobre o mundo
visível em qualquer hipótese e em todas-ãs fases deste processo, permanece na
linha daquela disposição original do Criador, a qual se mantêm necessária e
indissoluvelmente ligada ao fato de o homem ter sido criado, como varão e
mulher, .. à imagem de Deus". E, ao mesmo tempo, tal processo ê universal:
abrange todos os homens, todas as gerações, todas as fases do progresso eco~
nômico e cultural e, simultâneamente, é um processo que se atua em todos e
cada um dos homens, em todos os sujeitos humanos conscientes. Todos e
cada um são contemporâneamente por ele abarcados. Todos e cada um, em
medida adequada e num número incalculável de modos, tomam parte em tal
processo gigantesco, mediante o qual o homem "submete a terra" com o seu

trabalho.
5.

O trabalho em sentido ob)etivo: a técnica
Esta universalidade e, ao mesmo tempo, esta multiplicidade de tal pro·
cesso de ..submeter a terran, projetam luz sobre o trabalho humano, uma vez
que o domínio do homem sobre a terra se realiza no trabalho e mediante o

trabalho. Assim, vem ao de cima o significado do mesmo trabalho em sentido
objetivo, o qual tem depois a sua expressão nas várias êpocas da cultura e da
civilização. O homem domina a terra quer pelo fato de domesticar os animais
e tratar deles, granjeando assim o alimento e o vestuário de que precisa, quer
pelo facto de poder extrair da terra e dos mares diversos recursos naturais.
Mas o homem, além disso, Hsubrnete a terra" muito mais quando começa por
cultivá-la e, sucessivamente, reelabora os produtos da mesma, adaptando-os
às suas próprias necessidades. A agricultura constitui assim um campo primáriO da atividade econômica e, mediante o trabalho humano, um fator indispensável da produção. A indústria, por sua vez, consistirá sempre no conjugar as riquezas da terra- quer se trate dos recursos vivos da natureza, quer
dos produtos da agricultura, quer, ainda, dos recursos minerais ou químicos
- com o trabalho do homem, tanto o trabalho físico como o intelectual. Isto
é vãlido, num certo sentido, também no campo da chamada indústria dos serviços e no campo da investigação pura ou aplicada.
hoje em dia na indústria e na agricultura a ati vida de do homem, em muitos cas_os, deixou de ser um trabalho prevalentemente manual, uma vez que os
esforços das mãos e dos músculos passaram a ser ajudados pela ação de máquinas e de mecanismos cada vez mais aperfeiçoados. Não somente na indústria, mas também na agricultura, nós somos testemunhas das transformações
que foram possibilitadas pelo gradual e continuo progresso da ciência e da
técnica. E isto, no seu conjunto, tornou-se historicamente causa também de
grandes viragens da civilização, a partir das origens da "era industrial", passando pelas sucessivas fases de desenvolvimento graças às novas técnicas, até
se chegar às da eletrônica ou dos "microprocessores" nos últimos anos.
Se pode parecer que no processo industrial é a máquina que .. trabalha",
enquanto o homem só cuida nela, tornando possível e mantendo de diversas
maneiras o seu funcionamento, também é verdade que, precisamente por isso,
o desenvolvimento industrial serve de base para se repropor de um modo
novo o p-roblema do trabalho humano. Tanto a primeira industrialização,
que fez com que surgisse a chamada questão operária como as sucessivas mudanças industriais e pós-industriais demonstram claramente que, meSmo na
época do .. trabalho" cada dia mais mecanizado, o sujeito próprio do trabalho
continua a ser o homem.

mem, como sucede: quando a mecanização do trabalho ..suplanta" o mesmo
homem, tirando-lhe todo o gosto pessoal e o estímulo para a criatividade e ___._...,i
para a responsabilidade; igualmente, quando tira o emprego a muitos trabalhadores que antes estavam empregados; ou ainda quando, mediante a exaltação da má(luina, reduz o homem a ser escravo da mesma.
_ Assim, se as palavras bíblicas "submetei a terra", dirigidas ao homem
desde o princípio, forem entendidas no contexto de toda a época moderna, industrial, elas encerram em si indubitavelmente também uma relação com a
t&nica, com aquele mundo de mecanismos e de máquinas, que é fruto de um
trabalho da inteligência humana e a confirmação histórica do domínio do homem sobre a natureza.
A época recente da história da humanidade, e especialmente a de algumas sociedades, trouxe consigo uma justa afirmação da técnica como um coeficiente fundamental de progresso económico; ao mesmo tempo, porém,jun~
tamente com tal afirmação surgiram e continuamente estão a surgir as inter
rogações essenciais respeitantes ao trabalho humano em relação com o seu
sujeito, que é precisamente o homem. Tais interrogações contêm em si uma
carga particular de conteúdos e de tensões de carâter ético-social. E por isso
elas constituem um desafio contínuo para muitas e diversas instituições, para
os Estados e os Governos, bem como para os sistemas e as organizações internacionais; e constituem um desafio também para a Igreja.
8

6. O trabalho no sentido subjetivo: o homem-sujeito do trabalho

Para continuar a nossa análise do trabalho em aderência às palavras da
Bíblia, em virtude das quais o homem tem o dever de submeter a terra, ê preciso concentrarmos agora a nossa atenção no trabalho no sentido subjetivo; e
isto muito mais do que fizemos pelo que se refere ao significado objetivo do
trabalho, porquanto tocamos só com brevidade aquela vasta problemática,
que é perfeita e pormenorizadamente conhecida dos estudiosos nos vários
campos e também dos mesmos homens do trabalho, segundo as suas especializações. As palavras do Livro do Gênesis, a que nos referimos nesta nossa
anãlise, falarTI de maneira indireta do trabalho no sentido objetivo; e de modo
análogo falam também do sujeito do trabalho; no entanto, aquilo que elas dizem é assaz eloqüente e carregado de um grande significado.
O homem deve submeter a terra, deve: dominá-la, porque, como "'imagem de Deus", é urna ..pessoa; isto é, um ser dotado de subjetividade, capaz de
agir de maneira programada e racional, capaz de decidir de si mesmo e tendente a realizar-se a si mesmo. É como pessoa, pois, que o homem é sujeito do
trabalho. f: como pessoa que ele trabalha e realiza diversas ações que fazem
parte do processo do trabalho; estas, independentemente do seu conteúdo objetivo, devem servir todas para a realização da sua humanidade e para o cumprimento da vocação a ser pessoa, que lhe é própria em razão da sua mesma
humanidade. As principais verdades sobre este tema foram recordadas ultimamente pelo II Concflio do Vaticano, na Constituição "Gaudium et Spes",
especialinente no capítulo primeiro dedicado à vocação do homem.
E assim aquele udornínio" de que fala o texto bíblico, sobre o qual estamos a meditar agora, não se refere só à dimensão objetiva do trabalho, mas
introduz-nos ao mesmo tempo na compreensão da sua dimensão subjetiva. O
trabalho, entendido como processo, mediante o qual o homem e o gênero humano submetem a terra, não corresponderá a este conceito fundamental da
Bíblia senão enquanto, em todo esse processo, o homem ao mesmo tempo se
manifestar e se confirmar corno aquele que .. domina". Este domínio, num
certo sentido, refere-se à dimensão subjetiva ainda mais do que à objetiva:
esta dimensão condiciona a mesma natureza ética do trabalho. Não há dúvi
da nenhuma, realmente, de que o trabalho humano tem um seu valor ético, o
qual, sem meios termo~. permanece diretamente ligado ao fato de aquele que
o realiza ser uma pessoa, um sujeito consciente e livre, isto ê, um sujeito que
decide de si mesmo.
Esta verdade, que constitui num certo sentido a medula fundamental e
perene da doutrina cristã sobre o trabalho humano, teve e continua a ter um
8

O desenvolvimento da indústria e dos diversos selares com ela ligados,

significado primordial para a formulação dos importantes problemas sociais

até se chegar às mais modernas tecnologias da electrônica, especialmente no
campo da miniaturização, da íriformática, da telemática e outros, indica o papel imenso que, na interação do sujeíto e do objeto dO trabalho (no sentido
mais amplo desta palavra), assume precisamente aquela aliada do mesmo trabalho gerado pelo pensamento humano, que é a técnica. Neste caso, entendida não como urna capacidade ou aptidão para o trabalho, mas sim como um
conjunto de meios de que o homem se serve no próprio trabalho, a técnica é
indubitavelmente uma aliada do homem. Ela facilita-lhe o trabalho,
aperfeiçoapo, acelera-o e multiplica-o; favorece o progresso em função de um
aumento da quantidade dos produtos do trabalho e aperfeiçoa mesmo a qualidade de muitos deles. Mas é um fato, por outro lado, que nalguns casos a
técnica de aliada pode também transformar~se quase em adversária do ho-

ao longo de épocas inteiras.
A Idade Antiga introduziu entre os homens uma própria diferenciação
típica em categorias, segundo o tipo de trabalho que realizavam. O trabalho
que requeria do trabalhador o emprego das forças físicas, o trabalho dos
músculos e das mãos, era considerado indigno dos homens livres, e por isso
eram destinados à sua execução os escravos. O Cristíanismo, ampliando alguns ispectos já próprios do Antigo Testamento, neste ponto operou uma
transformação fundamental de conceitos, partindo do conteúdo global da
mensagem evangélica, e sobretudo do fato de aquele que, sendo Deus, se tornou semelhante a nós em tudo, ter passado a maior parte dos anos da vida
sobre a terra junto de um banco de carpinteiro, dedicando-se ao trabalho manual. Esta circunstância constitui por si mesma o mais eloqUente ••evangeJho
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do trabalho"; aí se torna patente que o fundamento- p3ra determinar o valor
do trabalho humano não é eni primeir-O Tiigai-o gênerO de trabalho que se realiza, mas o fató de aquele que o executa ser uma pessoa. As fontes da dignidade do trabalho devem ser procuradas sobretudo não na sua dimensão objetiva, mas sim na sua dimensão suhjCtiv·a·:Em tal concepção quase desaparece o próprio fundamento da antiga diferenciação dos homens em grupos, segundo o gênero de trabalho que eles faziam. Isto não quer dizer que o trabalho humano não possa e não deva ser de
algum modo valorizado e qualifiCããó ae um ponto de vista objetivo. Isto quer
dizer somente que o primeiro fundamento do valor do trabalho é o mesmo
homem. o seu sujeitõ. E relaciona-se com isto imedíatamente uma conclusão
muito importante de natureza ética; embora seja verdade que o homem estâ
destinado e é chamado ao trabalho, contudo, antes de mais nada o trabalho é
"para o homem" e não o homem .. para o trabalho". E por esta conclusão se
chega a reconhecer justamente a preeminência do significado subjetivo do
trabalho sobre o seu significado objectivo. Partindo deste modo de entender
as coisas e supondo que diversos trabalhos realizados pelos homens podem
ter um maior ou menor valor objetivo, procuramos todavia pôr em evidência
que cada um deles se mede sobretudo pelo padrão da dignidade do mesmo sujeito do trabalho, isto é~ da pessoa, do homem que o executa. Por outro lado,
independentemente do trabalho que faz cada um dos homens e supondo que
ele constitui uma finalidade- por vezes muito absorvente- do seu agir, tal
finalidade não possui por si mesma um significado definitivo. De fato, em última análise, a finalidade do trabalho, de todo e qualquer trabalho realizado
pelo homem- ainda que seja o trabalho mais humilde de um "serviço" e o
mais monótono na escala do modo comum de apreciação e até o mais marginalizado r - permanece sempre o mesmo homem.
7.

•

Uma ameaça à hierarquia dos valores

Estas afirmações basilares sobre o trabalho, precisamente, resultaram
sempre das riquezas da verdade cristã, em particular da mesma mensagem do
"evangelho do trabalho", criando o fundamento do novo modo de pensar, de
julgar e de agir dos homens. Na época moderna, desde os inícios da era industrial, a verdade cristã sobre o trabalho teve de se contrapor às várias correntes
do pensamento materialista e economicista.
Para alguns fautores de tais idéias, o trabalho era entendido e tratado
como urna espécie de "mercadoria", que o trabalhador - especialmente o
operário da indústria - vendia ao dador de trabalhador, que era o mesmo
tempo possessor do capital, isto é, do conjunto dos instrumentos de trabalho
e dos meios que tornam possível a produção. Este modo de conceber o trabalho encontrava-se especialmente difundido na primeira metade do século
XIX. Em seguida, as formulações explícitas deste gênero quase desapareceram, cedendo o lugar a um modo mais humano de pensar e de avaliar o trabalho. A interação do homem do trabalho e do conjunto dos instrumentos e dos
meios de produção deu azo a desenvolverem-se diversas formas de capitalismo - paralelamente a diversas formas de coletivismo - nas quais se inseriram outros elementos, na seqUência de novas circunstâncias concretas, da
ação das associações de trabalhadores e dos poderes públicos, e da aparição
de grandes empresas transnacionais. Apesar disso, o perigo de tratar o trilhalho como uma "'mercadoria sui generi's" ou como uma .. força" anônima necessária- pifa- a-produção (fala-se mesmo de ••força-trabalho") continua a
existir àihâa rios dias de hoje, especiaiinente quando a maneira do encarar a
problemática econôinica é caracterizada pela adesão às premissas do ..economismo'' materialista.
Para este modo de pensar e de julgar há uma ocasião sistemáÍi.êãé, iium
certo sentido, até mesmo um estímulo, que são constituídos pelo acelerado
processo de desenvolvimento da civilização unilateralmente materialista, na
qual se dá inportância primeiro que tudo à dimensão objetiva do trabalho,
enquanto a dimensão subjetiva- tudo aquilo que está em re13ção indireta ou
direta com o próprio sujeito do trabalho - fica num plano secundário. Em
todos os casos deste gênero, em todas as situações sociais deste tipo, gera-se
uma confusão, ou até mesmo uma inversão, daquela ordem estabelecida desde o princípio pelas palavras do livro de Génesis: o homem passa então a ser
tratado como instrumento de produção; enquanto que ele- ele só por si, independentemente do trabalho que realiza- deveria ser tratado como seu sujeito eficiente, como- seu verdadeiro artífice e criador . .E: precisamente esta inversão da ordem, prescindindo do programa ou da denominação sob cujos
auspícios ela se gera, que mereceria - no sentido indicado mais amplamente
em seguida - o nome de ''capitalismo". Como é sabido, o capitalismo tem o
seu significado histórico bem definido, enquanto sistemas, e ~stema
econômico-social, em contraposição ao .. 'socialfsmo'' ou Hcomunismo". No
intento, à luz da análise da realidade fundameniã.l de todo o processo econô1 mico e, primeiro que tudo, das estruturas de produção- qual é, justamente,

o trabalho - importa reconheçer que o erro do primitivo capitalismO pode
repetir-se onde quer que o homem seja tratado, de alguma forma, da mesma
maneira que todo o conjunto dos meios materiais de produção, como um instrumento e não segundo a verdadeira dignidade do seu trabalho - ou seja,
como sujeito e autor e, por isso mesmo, como verdadeira finalidade de todo o
processo de produção.
Sendo assim, compreende-se que a análise do trabalho humano feita à
luz daquelas palavras que dizem respeito ao udomínio" do homem sobre a
terra se insira mesmo ao centro da problemática ético-social. Uma tal concepção deveria também ter um lugar centrat ém toda a esfera da polftica social e econômica, quer à escala dos diversos países, quer a uma escala mais
ampla, das relações internacionais e intercontinentais, com referência em particular às tensões que se esboçam no mundo, não só centradas no eixo
Oriente-Ocidente, mas também no outro eixo Norte-Sul. O Papa João XXIII,
num primeiro momento, com a sua Encíclica Mater et Magistra, e o Papa
Paulo VI, depoís, com a Encíclica Popu/orum Pregressio, dedicaram uma decidida atenção a tais dimensões dos prob_lenlas éticos e sociais contemporâneos.
8.

Solidariedade dos homens do trabalho

Ao tratar-se do trabalho humano, encarado pela dimensão fundamental
do_ seu sujeito, isto é, do homem-pessoa que executa esse trabalho, partindo
deste ponto de vista deve fazer uma apreciação pelo menos sumária dos processos que se verificaram, ao longo dos noventa anos transcorridos após a
Encíclica Rerum Nova, ,' , em relação com a dimensão subjetiva do trabalho.
.;om efeito, embora o sujeito do trabalho seja sempre o mesmo, isto é, o homem, deram-se todavia nutáveis modificações quanto ao aspecto objetivo do
mesmo trabalho. E embora se possa dizer que o trabalho, em razão do seu sujeito, é um (um e, de cada vez que é feito, irrepetível) todavia, considerado os
seus sentidos objetivos. tem de se reconhecer que existem muitos trabalhos:
um grande número de trabalhos diversos. O desenvolvimento da civilização
humana proporciona neste campo um enriquecimento contínuo. Ao mesmo
tempo, porém, não se pode deixar de notar que, no processar-se de um tal desenvolvimento, não sorilente aparecem novas formas de trabalho humano,
mas hâ também outras que desaparecem. Admitindo muito embora, em
princípio, que isto é- um fenômeno normal, importa, no entanto, ver bem se
nele não se intrometem, e em que medida, certas irregularidades que podem
ser perigosas, por motivos ético-sociais.
Foi precisamente por causa de uma dessas anomalias com grande alcance que nasceu, rio século passado, a chamada questão operária, definida por
vezes como Hquestão proletária". Tal questão- bem como os problemas
com ela ligados - deram origem a uma justa reação e fizeram com que surgisse e, poder-se-ia mesmo dizer, com que irrompesse um grande movimento
de solidariedade entre os homens do trabalho e, em primeiro lugar, entre os
trabalhadores da ind4stria. O apelo à solidariedade e à ação comum lançado
aos homens do trabalho - sobretudo aos do trabalho setorial, monótono e
despersonalizante nas grandes instalações industriais, quando a máquina tende a dominar o homem - tinha um seu valor importante e uma eloq-uência
própria, sob o ponto de visa da ética social. Era a reação contra a degradação
do homem como sujeito do trabalho e contra a exploração inaudita que a
acompanhava, no campo dos lucros, das condições de trabalho e de providência para a pessoa do trabalhador. Uma tal reação uniu o mundo operário
numa convergência comunitária, caracterizada por uma grande solidariedade.
Na esteira da Encíclica Rerum Novarum e dos numerosos documentos do
Magistério da Igreja que se lhe seguiram, francamente tem de se reconhecer
que se justificava, sob o ponto de vista da moral social, a reação contra o sistema de injustiça e de danos que bradava ao Cêu vingança e que pesava sobre
o homem do trabalho nesse período de rápida industrialização. Este estado
de coisas era favorecido pelo sistema sócio-político liberal que, segundo as
suas premissas de ..economismo", reforçava e assegurava a iniciativa econômica somente dos possuidores do capital, mas não se preocupava suficientemente com os direitos do homem do trabalho, afirmando que o trabalho humano é apenas um instrumento de; produção, e'que o capital é o fundamento,
coeficiente e a finalidade da produção.
Desde então, a solidariedade dbs homens do trabalho e, simultaneamente, uma tomada de consciência mais clara e mais compromissória pelo que
respeita aos direito~ dos trabalhadores da parte dos outros, produziu em muitos casos mudanças profundas. Foram excogitados diversos sistemas novos.
Desenvolveram-se diversas formas de neocapitaliSl110 ou de coletivisrno. E,
não raro, os homens do trabalho passam a ter a possibilidade de participar e
participam efetivamente na gestão e no controle da produtividade das empresas. Por meio de associações apropriadas, eles passam a ter influência no que
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respeita às condições de trabalho e de remuneração, bem como quanto à legislação social. Mas, ao mesmo tempo, diversos sistemas fundados em ideologias ou no poder, como também novas relações quê foram surgindo nos
vários níveis da convivência humana, deixaram persistir injustiças flagrantes
ou criaram outras novas. A nível mundial, o desenvolvimento da civilização e
das comunicações tornou possível uma diagnose mais completa das condições de vida e de trabalho do homem no mundo inteiro, mas tornou tambêm patente outras formas de injustiça, bem mais amplas ainda do que aquelas que no século passado haviam estimulado a união dos homens do trabalho para uma particular solidariedade no mundo operário. E, isto assim, nos
países em que já se realizou um certo processo de revolução industrial; e assim igUalmente nos países onde o local de trabalho a predominar continua a
ser o da cultura da terra ou doutras ocupações congêneres.
Movimentos de solidariedade no campo do trabalho - de uma solidariedade que não há de nunca ser fechamento para o diálogo e para a colocação com os demais- podem ser necessários, mesmos pelo que se refere às
condições de grupos sociais que anteriormente não se achavam compreedidos
entre estes movimentos, mas que vão sofrendo no meio dos sistemas sociais
das condições de vida que mudam urna efetiva ..proletarização", ou mesmo
que se encontram realmente jã numa condição de proletariado que, embora
não seja chamada ainda com este nome, de fato é tal que o merece. Podem
encontrar..se nesta situação algumas categorias ou grupos da ..inteligência"
do trabalho, sobretudo quando, simultaneamente com um acesso cada vez
mais ampliado à instrução e com o número sempre crescente das pessoas que
alcançaram diplomas pela sua preparação cultural, se verifica uma diminuição de procura do trabalho destas pessoas. Um tal desemprego dos intelectuais sucede ou aumenta: quando a instrução acessível não está orientada
para os tipos de emprego ou de serviços que são requeridos pelas verdadeiras

necessidades da sociedade; ou quando o trabalho para o qual se exige a instrução, pelo menos profissional, é menos procurado e menos bem pago do
que um trabalho braçal. evidente que a instrução, em si mesma, constitui
sempre um valor e um enriquecimento impo~tante da pessoa humana; contudo, independeternente deste fato, continuam a ser possíveis certos processos
de '"proletarização".
Assim, é necessário prosseguir a interrogar-se sóbre o sujeito de trabalho
e sobre as condições da sua existência. Para se realizar a justiça social nas diversas partes do mundo, nos vários países e nas relações entre eles, é preciso
que haja sempre novos movimentos de solidariedade dos homens do trabalho
e de solidariedade com os homens do trabalho. Uma tal solidariedade deverá
fazer sentir a sua presença onde a exijam a degradação social do homemsujeito do trabalho, a exploração dos trabalhadores e as zonas crescentes de
miséria e mesmo de fome. A Igreja acha-se vivamente empenhada nesta causa, porque a considera como sua-missão, seu serviço e como uma comprovação de sua fidelidade a Cristo, para assim ser verdadeiramente a .. Igreja.
dos pobres", E os ""pobres" aparecem sob variados aspectos; aparecem em diversos lugares e em diferentes momentos; aparecem, em muitos casos, como
um resultado da violação da dignidade do trabalho humano: e isso, quer por-

e

que as possibilidades do trabalho humano são limitadas - e hã a chaga do
desemprego - quer porque são depreciados o valor do mesmo trabalho e os
direitos que dele derivam, especialmente o direito ao justo salário e à segurança da pessoa do trabalhador e da sua famllia.

9.

Trabalho e dignidade da pessoa

Permanecendo ainda na perspectiva do homem como sujeito do traba~
lho, é conveniente tocar, ao menos de maneira sintética, alguns problemas
que definem mais de perto a dignidade do trabalho humano, porque isso irâ
permitir caracterizar mais plenamente o seu valor moral especifico. E importa
fazê-lo tendo sempre diante dos olhos a sobredita vocação bíblica para .. submeter a terra~', na qual se expressou a vontade do Criador, querendo que o
trabalho tornasse possível ao homem alcançar um tal udomínio" que lhe é
próprio no mundo visível.
A intenÇãO "fundamental e primordial de Deus quanto ao homem, que
Ele ''criou ... à Sua semelhança, à Sua imagem", não foi retratada nem cancelada, mesmo quando o homem, depois de ter infringido a aliança original
, com Deus, ouviu estas palavras: ''ComeráS o pão com o suor da tua fronte".
Tais Palavras referem-se àquela fadiga, por vezes pesada, que a partir de então passou a acompanhar o trabalho humano; no entanto, elas não mudam o
facto de o mesmo trabalho ser a via pela qual o homem chegará a realizar o
"domínio" que lhe é próprio no mundo visível, "submetendo" a terra. Esta
fadiga ê um facto universalmente conhecido, porque universalmente experimentado. Sabem-no os homens que fazem um trabalho braçal, executado por
vezes em condições excepcionalmente difíceis; sabem-no os que labutam na
agricultura, os quais empregam longas jornadas no cultivar a terra, que por
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vezes apenas "produz espinhos e abrolhos"; corno o sabem também aqueles
que trabalham nas minas e nas pedreiras, e igualmente os operários siderúrgi..
cosjunto dos seus altos-fornos, e os homens que exercem a actividade no sector da construção civil e em obras de construção em geral, frequentemente em
perigo de vida ou de invalidez. Sabem-no bem, ainda, os homens que trabalham agarrados ao "banco" do trabalho intelectual, sabem-no os cientistas,
sabem-no os homens sobre cujos ombros pesa a grave responsabilidade de dew
cisões destinados a ter vasta ressonância no plano sociaL Sabem-no os médicos e os enfermeiros que velam de dia e de noite jurltO dOS doentes. Sabem-no
as mulheres que, por vezes sem um devido reconhecimento por parte da sociedade e até mesmo nalguns casos dos próprios familiares, suportam dia-a-dia
as _canseiras e a responsabilidade do arranjo da casa e da educação dos filhos.
Sim, sabem-no bem todos os homens do trabalho e, uma vez que o trabalho é
verdadeiramente uma vocação universal, sabem-no todos os homens sem excepção.
E no entanto, com toda esta fadiga - e talve:z, num certo sentido, por
causa dela- o trabalho é um bem do homem. E se este bem traz em si a marca de um bonum arduum- "bem árduo" ~para usar a terminologia de Santo Tomás de Aquino, isso não impede que, como tal ele seja um bem do homem. E mais, é não s6 um bem '"útil" ou de que se pode usufruir, mas é um
bem "digno", ou seja, que corresponde à dignidade do homem, um tem que
exprime esta dignidade e que a aumenta. Querendo determinar melhor o sentido ético do trabalho, é indispensável ter diante dos olhos antes de mais nada
esta verdade. O trabalho é um bem do homem- é um bem da sua humanidade- porque, mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, adaptadndo-a às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si
mesmo como homem e até, num certo sentido, use torna mais homem",
Sem esta consideração, não se pode compreender o signifiçado da virtude da laboriosidade, mais exactamente não se pode compreender por que é
que a laboriosidade haveria de ser uma virtude; efectivamente, a virtude,
como aptidão moral, é algo que faculta ao homem tornar~se bom como homem. Este facto não muda em nada a nossa justa preocupação por evitar que
no trabalho, mediante o qual a matéria é nobilitada, o próprio homem não
venha a sofrer uma diminuição da sua dignidade, E sabido, ainda, que é
possívod usar de muitas maneiras do trabalho contra o homem, que se pode
mesmo punir o homem com o recurso ao sistema dos trabalhos forçados nos
lager (campos de concentração), que se pode fazer do trabalho um meio para
a opressão do homem e que, enfim, se pode explorar, de diferentes maneiras,
o trabalho humano, ou seja o homem do trabalho._ Tudo isto depõe a favor da
obfigação moral de unir a laboriosidade como virtude com a ordem social do
trabalho, o que hã-de permitir ao homem "tornar-se mais homem" no trabalho, e não já degradar-se por causa do trabalho, desgastando não apenas as
forças físicas (o que, pelo menos até certo ponto, é inevitável), mas sobretudo
menoscabando a dignidade e subjectividade que lhe são próprias.

1O.

•

TrabalhÕ e sociedade:· famíli~. nação.

Confirmada deste inodo a dimensão pessoal do trabalho humano, devese passar depois para a segunda esfera de valores, que com ele anda necessariamente unida. O trabalho constitui o fundamento sobre o qual se edifica a
vida familiar, que é um direito fundamental e uma vocação do homem. Estas
duas esferas de valores - uma conjunta ao trabalho e a outra derivante do
carácter familiar da vida humana - devem unir-se entre si e compenetrar~se
de um modo correcto. O trabalho, de alguma maneira, é a condição que torna
possível a fundação de uma família, uma vez que a família exige os meios de
subsistência que o homem obtém normalmente mediante o trabalho. Assim,
trabalho e laboriosidade condiciOnam também o processar-se da educação na
família, precisamente pela razão de que cada um use torna homem" mediante
o trabalho, entre outras coisas, e que o facto de se tornar homem exprime
exactamente a finalidade principal de todo o processo educativo. ComO ê evidente, entram aqui em jogo, num certo sentido, dois aspectos do trabalho: o
que faz dele algo que permite a vida e a manutenção da farnflia, e aquele outro mediante o qual se realizam as finalidades da mesma família, especialmente a educação. Não obstante a distinção, estes dois aspectos do trabalho estão
ligados entre se e completam-se em vários pontos.
Deve-se recordar e afirmar que, numa visão global, a família constitui
um dos mais importantes termos de referência, segundo os quais tem de ser
formada a ordem sócio-ética do trabalho humano. A doutrina da Igreja dedicou sempre especial atenção a este problema e serâ necessário voltar ainda a
ele no presente documento. Com efeito, a família é, no mesmo tempo, uma
comunidade tornada possível pelo trabalho e a primeira escola interna de trab~lho para todos e cada um dos homens.
A terceira esfera de valores que se apresenta, na perspectiva aqui mantida - a perspectiva do sujeíto do trabalho - abarca aquela grande sociedade
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de que o homem faz parte, em virtude de laços culturai~ e históricos particulares. Tal sociedad_e- mesmo quando não tenha ainda assumido a forma completa de uma nação - é não só a grande "educadora" de cada um dos homens, se bem que indiretamente (pois cada pessoa recebe na família os conteúdos e os valores que constituem, no seu conjunto, a cultura de uma determinada nação), mas é também uma grande encarnação histórica e social do
trabalho de todas as gerações. Tudo isto fãz com que o homem ligue a sua
identidade humana mais profunda ao fato de pertencer a uma nação e encare
o seu trabalho também como algo que irâ aumentar o bem comum procurado
juntamente com os seus c_ompatriotaS, dando-se conta assim de que, por este
meio, o trabalho serve para multiplicar o patrimônio da inteira família humana, de todos_ os homens que vivem no mundo.
Estas três esferas conservam de modo permanente a sua importância
para o trabalho humano visto na sua dimensão subjetiva. E esta dimensão, ou
seja, a concreta realidade do homem do trãbalho, tem precedência sobre a dimensão objetiva. Na dimensão subjetiva ·é que se realiza, antes de mais nada,
aquele .. domínio" sobre o mundo da natureza, que o homem é sempre chamado a exercer, desde o princípio, segundo as palavras do Livro do Génesis.
O próprio processá de-'"submeter a terra", quer dizer, o trabalho sob o aspecto da técnica, é caracterizado no decorrer da-história, e especialmente nestes
últimos séculos, por um imens-O desenvolVimento dos meios produtivos à disposição; e isso é um fenômeno vantajoso e positivo, contanto que a dimensã.o
objetiv~ do_ trabalho não torne o predomínio sobre a dimensão subjetiva, tirando ao homem ou diminuindo a sua dignidade -e os seus direitos inalienáveis.

O Conflito Entre Trabalho e Capital
Na Fase Atual da História

II.

•

Dimensões de tal conflito

O esboço da problemática fundamenial do trabalho, conforme foi delineado acima, do modo que se refere aos primeiros textos bíblicos, assim constitui, nuin certo sentido, a estrutura basilar do ensino da Igreja, que se mantém inalterado através dos séculos, no contexto das diversas experiências da
história. Todavia, sobre o pano de fundo das experiências que precederam a
publicação da Encíclica Rerum Novarum e daquelas que a seguiram, este ensino adquire uma particular possibilidade de expressão e um caráter de viva
atualidade. O tr.abalho aparece em tal análise como uma grande realidade,
qíie exerce uma influência fundamental sobre a formação, no sentido humano, do mundo confiado ao homem pelo Criador e sobre a sua humanização;
ele é também uma realidade intimamente ligada ao hom.em, como ao seu sujeito próprio, e à sua maneira racional de agir. Esta realidade, no curso normal das coisas, preenche a vida humana e tem uma forte incidência sobre o
seu valor e sobre o seu sentido. Mui to embora unido com a fadiga e o esforço,
o trabalho não cessa de ser um bem, de tal sorte que o homem se des_envolve
mediante o amor pelo trabalho. Este carãter do trabalho humano, totalmente
positivo e criador, educativo e meritório, deve constituir o fundamento das
avaliações e das decisões que nos dias de hoje se tomam a seu respeito, mesmo
as que têm referência aos direitos subjetívos do homem, como o atestam as
declarações internaci6riais e igUalm-ente os múltiplos códigos do trabalho,
elaborados tanto pelas competentes instituições legislativas dos diversos países, como pelas organizações que consagram a sua ativídade social_ ou
científico-social à problemática do trabalho. Hã um organismo que promove
a nível internacional tais iniciã.tivaS: é a Organização Internacional d-o Trabalho, a mais antiga -das Instituições especializadas da Organização das Nações
Unidas.
Mais adiante, no seguimento das presentes considerações, tenho intenção de voltar de maneira mais pormenorizada a estes problemas importantes, recordando então ao menos os elementos fundamentais da doutrina da
Igreja sobre este tema. Antes, porém, é conveniente tratar com brevidade de
um círculo muito importante de problemas, rodeado pelos quais se foi formando tal ensino da Igreja na última fase, isto é, naquele período cujos inícios se p·odem situar, num certo sentido simbólico, no ano de que data a
publicação da Encíclica Rerum Novarum.
1: sabido que, durante todo este período, o qual aliás ainda não terminou, o problema do trabalho foi sendo posto no clima do grande conflito que,
na época do desenvolvimento industrial e em ligação com ele, se manifestou _
entre o .. mundo do capital" e o ••mundo do trabalho"; ou seja, entre o grupo
restrito, mas muito influente, dos patrões e empresários, dos proprietários ou
detentores dos meios de produção, e a multidão mais numerosa da gente que
se achava privada de tais meios e que participava no processo de produção,
mas isso exclusivamente mediante o seu trabalho. Tal conflito foi originado
pelo fato de que os operários punham as suas forças à disposição do grupo
dos patrões e empresários, e de que este, guiado pelo principio do maior lucro
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da produção, procurava manter o mais baixo possível o salário para o trabalho executado pelos operários. A isto há que juntar ainda outros elementos de
exploração, ligados com a falta de segurança no trabalho e também com a ausência de garantias quanto às condições de saúde e de vida dos mesmos operários e das suas famílias.
Este conflito, inlerpretado por alguns como conflito sócio~econômico
com caráter de classe, encontrou a sua expressão no conflito ideológico entre
o liberalismo, entendido como ideologia do capitalismo, e o marxismo, entendido como ideologia do socialismo científico e do comunismo, que pretende
intervir na qualidade de porta-voz da classe operária, de todo o proletariado
mundial. Deste modo, o conflito real que existia entre o mundo do trabalho e
o mundo do capital, transformou-se na luta de classe programada, conduzida
com métodos não apenas ideológicos, mas também e sobretudo políticos. É
conhecida a história deste conflito, como são conhecidas as exigências de uma
e de outra parte. O programa marxista, baseado na filosofia de Marx e de En~
gels, vê na luta de classe o único meio para eliminar as inju-stiças de classes
existentes na sociedade, a eliminar as mesmas classes. A realização deste programa propõe-se começar pela coletivização dos meios de produção, a fim de
que, pela transferência destes meios das mãos dos privados para a coletividade, o trabalho humano seja preservado da exploração.
E para isto, pois, que tende a luta, conduzida com métodos não só ideológicos_, mas tambêm políticos. Os igrupamentos inspirados pela ideologia
marxista como partidos políticos, em conformidade com o princípio da "ditadura do proletariado" e exercitando influências de diversos tipos, incluindo a
pressão revolucionária, tendem para o monopólio do poder em cada uma das
sociedades, a fim de introduzir nelas, mediante a eliminação da propriedade
privada dos meios de produção, o sistema coletivista. Segundo os principais
ideólogos e chefes deste vasto movimento internacional, a finalidade de tal
programa de ação é de levar a cabo a revolução social e introduzir no mundo
inteirO o socialismo e, por fim, o sistema comunista.
Ao entrar rapidamente neste importantíssimo círculo de problemas, que
constituem não apenas uma teoria, mas sim o tecido da vida sócioeconômica, política e internacional da nossa época, não se pode e nem sequer
é neQ.essário entrar em pormenores, porque tais problemas são conhecidos,
quer graças a urna abundante literatura, quer a partir das experiências práticas. Em lugar disso, deve-se remontar do seu contexto até ao problema fundamental do trabalho humano, ao qual são especialmente dedicadas as considerações contidas no presente documento. Com efeito, é evidente que este
problema capital, encarado sempre do ponto de vista do homem -problema
que constitui" urila das dimensões fundamentais de sua existência terrena e da
sua vocação - não pode ser expliCado se não for tido cm conta o contexto
global da realid.ade contemporânea.

I2.

Prioridade do trabalho

Diante da realidade dos dias de hoje, em cuja estrutura se encontram
marcas bem profundas de tantos conflitos, causados pelo homem, e na qual
os meios técnicos- frúto do trabalho humano- desempenham um papel de
primeira importância-(pCtl:Se-=-searnda, aqui neste ponto, na perspectiva de um
cataclismo mundial na eventualidade de uma guerra nuclear, cujas possibilidades de destruição seriam quase inimagináveis), deve recordar-se, antes de
mais nada, um princípio epsinado sempre pela Igreja. É o princípio da prioridade do "trabalho" em confronto com o "capital". Este princípio diz respeito
diretamente ao próprio processo de produção, relativamente ao qual o trabalho é sempre uma causa eficiente primária, enquanto que o .. capital"' sendo o
conjunto dos meios de produção, permanece apenas um instrumento, ou causa instrumental. Este princípio é uma verdade evidente, que resulta de toda a
experiência histórica do homem.
Quando lemos no primeiro capítulo da Bíblia que o homem tem o dever
de '"submeter a terra", nós ficamos a saber que essas palavras se referem a todos os recursos que o mundo visível encerra em si e que estão postos à disposição do homem. Tais recursos, no entanto, não podem servir ao homem senão mediante do trabalho. E com o trabalho permanece igualmente ligado,
desde o princípio, o problema da propriedade. Com efeito, para fazer com
que sirvam para si e para os demais os recursos escondidos na natureza, o homem tem como único meio o seu trabalho; e para fazer com que frutifiquem
tais recursos, mediante o seu trabalho, o homem apossa-se de pequenas
porções das variadas riquezas da natureza: do subsolo, do mar, da terra e do
espaço. De tudo isso ele se apropria para ai assentar o seu "banco" de trabalho. E apropria-se disso mediante o trabalho e para poder ulteriormente ter
trabalho.
O mesmo princípio se aplica, ainda, às fases sucessivas deste processo, no
qual a primeira fase continua a ser sempre a relação do homem com os recursos e as riquezas dil natureza. Todo o esforço do conhecimento com que se
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tende a descobrir tais riquezas e a -determinar as diversas possibilidades de
utilização, das mesmas por parte do homem e para o- hOmem, leva-nos a tomar consciência do seguínte: que tudo aquilo que no complexo da atividade
econômica provém do homem - tanto o trabalho, como o conjunto dos
meíos de produção e a técnica a eles ligada (isto é, a capacidade de utilizar tais
meios no trabalho) - pressupõe estas riquezas e estes recursos do mundo
visível, que o homem encontra, mas não cria. Ele encontra-os, em certo sen'tido, jã prontos e preparados para serem descobertos pelo seu conhecimento e
para serem utilizados correctamente no processo de produção. Em qualquer
fase do desenvolvimento do ~~u trabalho, o homem depara com o fato da
principal doação da parte da ''natureza", o que equivale a dizer, em última
análise, da parte do Criador. No princípio do trabalho- humano está o mistério da Criação. Esta afirmação, já indicada como ponto de partida, constitui o fio condutor do presente documento e será mais desenvolvida ainda, na
parte final das presentes reflexões.
A considCração do mesmo problema, que se fará em seguida, há-de
c_onfirmar-nos na convicção quantO à prioridade do trabalho humano no
confronto com aquilo que, co:rn õ tempo, -passou a ser habitual chamar-se
~·capital". Com efeito, se no âmbito deste último conceito entram, além dos
recursos da natureza postos à disposição do homem, também aquele conjunto de meios pelos quais o homem se apropria dos recursos da natureza,
transformando-os à medida das suas necessidades (e deste modo, nalgum sentido, "humanizando-os"), então há que fixar desde já a certeza de que tal conjunto de meios é o fruto do patriinônio histórico do trabalho humano. Todos
os meios de produção, desde os mais primitivos até aos mais modernos, foi o
homem que os elaborou; a experiência e a inteligêricia do homem. Deste
modo foram aparecendo não só os lilstrumentos mais simples que servem
para o cultivo da terra, mas também - graças a um adequado progresso da
ciência e da técriíca- os mais modernos ê os mais complexos: as máquinas,
as fábricas, os raboratórios e os compUtadores. Assim, tudo aquilo que serve
para o trabalho, tudo aquilo que, no estado atual da técnica, constitui dele
"instrumento" cada dia mais aperfeiçoado, é fruto do mesmo trabalho.
Esse instrumento gigantesco e poderoso - qual é o conjunto dos meios
de produção, considerados) até certo ponto, como sinônimo do ••capital" nasceu do trabalho e é portador das marcas do trabalho humano. No presente estádio do avanço da técnica, o homem, que é o sujeito do -trabalho, quando quer servir-se deste conjunto de instrumentos modernos, ou seja, dos
meios de produção, deve começar por assimilar, no plano do conhecimento, o
fruto do trabalho dos homens que descobriram taiS-instrumentos, que os pro~
jetaram, os construíram e aperfdçoã:ram, e que continuam a fazê-lo. A capacidade de trabalho - quer dizer, de participar eficazmente no processo moderno de produção- exige uma preparação cada vez maior e, primeiro que
tudo, uma instrução adequada. Obviamente, permanece fora de dúvidas que
todos os homens que participam no processo de produção, mesmo no caso de
executarem só ,.aquele tipo de trabalho para o qual não são necessárias uma
instrução particular e qualificaçÕes especiais, todos e cada um deles continuam a ser o verdadeiro sujeitO eficiente, enquanto que o conjunto dos instrumentos, ainda os mais perfeitos, são única e exclusivamente instrumentos subordinados ao trabalho do homem.
Esta verd'}de, qu·e pertence ao patrimônio estável da doutrina da Igreja,
deve ser sempr.ê·sublinhada, em relação com o problema do sistema de trabalho e igualmente de todo o sistema .sócio-econômico. E: preciso acentuar e pôr
em relevo o primado do homem no processo de produção, o primado do homem em relação às coisas~E tudo aquilo que está contido no conceito de "capital", num sentido restrito do termo, é somente um conjunto de coisas. Ao
passo que o homem, como sujeito do trabalho, independentemente do trabalho que faz, o h(lmem, e só ele, é uma pessoa. Esta verdade contêm em si conseqüências irnportan·tes e decisivas.

13.

Economismo e materialismo
À luz de tal verqade vé-se claramente, antes de mais nada, que não se po-

dem separar o ""capital" do trabalho e que de maneira nenhuma se pode contrapor o trabalho ao capital e o capital ao trabalho, e, menos ainda- como
adiante se verá - se podem contrapor uns aos outros os homens concretos,
que estão por detrás destes conceitos. Pode ser reta, quer dizer, em conformidade com a própria essência do probTiffia, e reta ainda, porque intrisecamente verdadeiro e ao mesmo tempo moralmente legítimo, aquele sistema de trabalho que, nos seus fundamentos, supera a antinomia entre trabalho e capi~
tal, procurando estruturar-se de acordo com o princípio em precedência
enunciado: o princípio da prioridade substancial e efetiva do trabalho, da
subjetividade do mesmo trabalho humano e da sua participação eficiente em
todo o processo de produção, e isto independentemente da natureza dos serviços prestados pelo trabalhador.

A antinomia entre trabalho e capital não tem a sua fonte na estrutura do
processo econômico em geral. Este processo, de fato, manifesta a recíproca
compenetração existente entre o trabalho e aquilo que se tornou habitual denominar o capital; mostra mesmo o ligam e indissolúvel entre as duas coisas.
O homem, ao trabalhar em qualquer tarefa no seu .. banco" de trabalho, seja
este relativamente primitivo õu ultramoderno, pode facilmente cair na conta
de que, pelo seu trabalho, entre na posse de um duplo património, ou seja, do
patrimônío daquilo que é dado a todos os homens~ sob a fonna dos recursos
da natureza, e do patrimônio daquilo que os outros que o precederam jâ elaboraram, a partir da base de tais recursos, em primeiro lugar desenvolvendo a
têcnica, isto é, tornando realidade um conjunto de instrumentos de trabalho,
cada vez mais aperfeiçoados. Assim, o homem, ao trabalhar, "aproveita do
trabalho de outrem". Nós aceitamos sem, dificuldade esta visão assim do
campo e do processo do trabalho humano guiados tanto pela inteligência
quanto pela fê, que vai haurir à luz da Palavra de Deus. Trata-se de uma visão
coerente, teológica e, ao mesmo tempo, humanista. Nota, o homem aparece~
nos como o ..senhor" das criaturas, postas à sua disposição no mundo visível.
E se no processo do trabalho alguma dependência se descobre, esta é a dependência do homem do Doador de todos os recursos da criação e, por outro lado, a dependência de outros homens, daquele a cujo trabalho e a cujas iniciativas se devam as já aperfeiçoadas e ampliadas possibilidades existentes para
o nosso trabalho. De tudo isto, que no processo de produção constitui um
conjunto de ••coisas", de instrumentos, do capital, podemos afirmar somente
que ''condiciona" o trabalho do homem; não podemos afirmar, porêm, que
isto constitua como que o ~·sujeito" anônimo que coloca em posição de dependência o homem e o seu trabalho.
A ruptura desta visão coerente, na qual se acha estritamente salvaguardado o princípio do primado da pessoa sobre as coisas, verificou-se rio pensa~
'mente humano, algumas vezes depois de um longo período de incubação na
vida prática. E operou-se de tal maneira que o trabalho foi separado do capi~
tal e contraposto mesmo ao capital, e por sua vez o capital contraposto ao
trabalho, quase como se fossem duas forças anônimas, dois fatores de pro-dução, postos umju"ntamente com o outro na mesma perspectiva "economista". Em tal maneira de ver o problema, existiu o erro fundamental a que se
pode chamar erro do ••economismo", que se dá quando o trabalho humano é
considerado exclusivamente segundo a sua finalidade econômica. Também se
pode e se deve chamar a este erro fundamental do pensamento um erro do
inaterialismo, no sentido de que o ••economismo" comporta, direta ou indiretamente, ·a convicção do primido e da superioridade daquilo que é material·
ao passo que coloca, di reta e indiretamente, numa posição subordinada à realidade material, aquilo que é espiritual e pessoal (o agir do homem, os valores
morais 't semelhantes). Isso não é ainda o materialismo teórico, no sentido
pleno da palavra; mas, certamerite, é jã um materialismo prâtico, o qual não tanto em víitU.de das premissas derivantes da teoria materialista, mas sim
em virtude de um modo determinado de avaliar as realidades, e portanto em
virtude de uma certa hierarquia de bens, fundada na atração imediata e mais
forte daquilo que é material - é julgado capaz de satisfazer as necessidades
do homem.
O erro de pensar segundo as categorias do "economismo" caminhou a
Hpari passu" com o formar-se da· filosofia m'aterialista e com o desenvolvimento de tal filosofia, desde a fase mais elementar e mais comum (também
chamada materialismo vulgar, porque pretende reduzir a realidade espiritual
a um fenômeno supérfluo), até à fase do que se denominou materialismo dialético. Parece, no entanto, que- no âiríbito das presentes consideraçõespara o problema fundamental do trabalho humano e, em particular, para
aquela separação e contraposição entre "trabalho" e "capital", como entre
dois fatores da produção considerados naquela mesma perspectiva ••economista", acima referida, o .. economismo" teve uma importância decisiva e influiu exatamente sobre este modo não-humanista de pôr o problema, antes do
sistema filosófico materialista. Contudo, é evidente que o materialismo, mes~
mo sob a sua forma dialética, não estã em condições de proporcionar à reflexão sobre o trabalho humano bases suficientes e definitivas, para que o primado do homem sobre o instrumento-capital aí possa encontrar uma adequada e irrefutável verificaçãO e um apoio. Mesmo no materialismo dialético não
ê o homem que antes de tudo o mais, é o sujeito do trabalho humano e a causa eficiente do processo de produção; mas continua a ser compreendido e tratado na dependência daquilo que é material, como uma espécie de uresultante" das relações econômicas e das relações de produção, predominantes numa
época determinada.
Evidentemente, a antinomia, que estamos a considerar, entre o trabalho
e o capital- a antinomia em cujo âmbito o trabalho foi separado do capital e
contraposto a ele, num certo sentido onticamente, como se fosse um elemento
qualquer do processo econômico- tem a sua origem não apenas na filosofia
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e nas teorias econômicas do século XVIII, mas também e muito mais em toda
a prãtica econôrnico~social desses tempos, que coincidem com a época em que
nascia e se desenvolvia _de modo impetuoso a industrialização, na qual se di viR
sava em primeiro lugar, a possibilidade de multiplicar abundantemente as riw
quezas materiais, isto é os meios, perdendo de vista o tim, quer dizer o homem a quem tais meios devem servir. Foi exatamente este erro de ordem prãtíca que atingíU, antes de mais nada, o trabalho humano, o homem do trabalho e que causou a reação social eticamente justa, da qual se falou mais acima. O mesmo erro, que agora jã tem uma fisionomia histórica ~efinida, ligada ao período do capitalismo e do liberalismo primitivos, pode voltar a
repetir-se airida, noutras circunstâncias de tempo e de lugar, se no modo de
raciocinar se partir das mesmas premissas tanto teóricas_ cOmo práticas. Não
se vêem outras possibilidades de uma superação radical deste erro, a não ser
que intervenham mudanças adequadas, quer no campo da teoria quer no da
prática, mudanças que se atenham a uma linha de firme convicção do primado da pessoa sobre as coisas e do trabalho do homem sobre o capital, entendido como conjunto dos meios de produção.

14. Trabalho e propriedade
O processo histórico- aqUi apre-sentado com brevidade- que indubiamente já ·saiu da sua fase inicial, mas continua ainda e tende mesmo para se
tornar extensivo às relações entre nações e continentes, exige um esc1arecimento também sob um outro ponto de vista. Quando se fala da antinomia entre trabalho e capital não se trata, como é evidente apenas de conceitos abstratos de "forças anônimas" que agem na produção econômica. Por detrás de
um e de outro dos dois conceitos bá homens, os homens vivos e concretos. De
um lado, aqueles que executam o trabalho sem serem proprietários dos meios
de produção;- e do outro lado, aqueles que desempenham a função de patrões
e empresários e ·que são os proprietários de tais meios, ou então representam
os proprietários. E assim, portanto, vem inserir-se no conjunto deste difícil
processo histórico, desde o início, o problema da propriedade. A Encíclica
Rerum N ovarum, que tem por tema a questão social, põe em realce também
este problema, recordando e confirmando a doutrina da Igreja sobre a propriedade c sobre o direito de propriedade privada, mesmo quando se trata
dos meios de produção. E a Encíclica Mater et Magistra fez a mesma coisa.
O princípio a que se alude, conforme foi então recordado e como continua a ser ensinado pela Igreja, diverge radicalmente do programa do coletivismo, proclamado pelo marxismo e realizado em vãrios países do mundo,
nos decênios que se seguiram à publicação da Encíclica de Leão XIII. E, ao
mesmo tempo, ela difere também do programa do capitalismo, tal como foi
posto em prática pelo liberalismo e pelos sistemas políticos que se inspiram
no mesmo liberalismo. Neste segundo caso, a diferença está na maneira de
compreender o direito de propriedade, precisamente. A tradição cristã nunca
defendeu tal direito como algo absoluto e intocável; pelo contrário, sempre o
entendeu no contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem os
bens da criação inteira: o direito à propriedade privada está subordinado ao
direito ao uso comum, sobordinado à destinação universal dos bens.
Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igreja, nunca
foi entendida de maneira a poder constituir uril motivo de contraste social no
trabalho. Conforme já foi recordado acima, a propriedade adquire-se primeiro que tudo pelo trabalho e para servir ao trabalho. E isto diz respeito de
modo particular à propriedade dos meios de produção. Considerá-los isoladamente, como um conjunto à parte de propriedades, com o fim de os contrapor, sob a forma do "capital", ao "trabalho" e mais ainda com o fim de explorar o trabalho, é contrário à própria ·natureza de tais meios e à da posse.
Estes não podem ser possuídos contra o trabalho, como não podem ser possuídos para possuir, porque o único título legítimo para a sua posse- e isto
tanto sob a forma de propriedade privada como sob a forma da propriedade
pública ou coletiva- o que eles sirvam ao trabalho, e que, conseqUentemente, servindo ao trabalho, tornem possível a realização do primeiro princípio
desta ordem, que é a destinação universal dos bens e o direito ao seu uso comum. Sob este ponto de vista, em consíderação do trabalho humano ·e do
acesso comum aos bens destinados ao homem, é também para a não excluir a
socialização, dando-se as condições oportunas, de certos meios de produção.
No espaço dos decênios que nos separam da publicação da Encíclica Rerum
Novarum, o ensino da Igreja tem vindo s_~mpre a recordar todos estes princípios, remontando aos argumentos formulados numa tradição bem mais antiga, por exemplo aos conhecidos argumentos da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
No presente documento, que tem por tema principal o trabalho humano,
convém confirmar todo o esforço com o qual o ensino da Igreja sobre a propriedade sempre procurou e procura assegurar o primado do trabalho e, por
isso mesmo, a subjetividade do homem na vida social e, especialmente, na estrutura dinâmica de todo o processo económico. Deste ponto de vista, conti-
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nua a ser inaceitável a posição do capitalismo '"rígido", que defende o direito
exclusivo da propriedade privada dos meios de produção, como um '~dogma"
intocável ·na vida econômica. O princípio do respeito do trabalho exige que
tal direito seja submetido a uma revisão construtiva, tanto em teoria corno na
prática. Com efeito, se é verdade que o capital- entendido como o conjunto
dos meios de produção - ff ao mesmo tempo o produto do trabalho de gerações, também é verdade que ele se cria incessantemente graças ao trabalho
efetuado com a ajuda do meSmo conjunto dos meios de produção, que apareceu então como um grande ..banco" de trabalho, junto do qual, dia-a-dia, a
presente geração dos trabalhadores desenvolve a própria atividade. Trata-se
aqui, como é óbvio, das diversas espécies de trabalho, não somente do trabalho chamado manual mas também das várias espécies de trabalho intelectual,
desde o trabalho de concepção até ao de direção.
Sob esta luz, as numerosas proposições enunciadas pelos peritos da doutrina social católica e também pelo supremo Magistério da Igreja adquirem
um significado de particular relevo. Trata-se de proposições que dizem respeito à compropriedade dos meios de trabalho, à participação dos trabalhadores
na gestão ejou nos lucros das empresas, o chamado "accionariado" do traba~
lho, e coisas semelhantes. Independentemente da aplicabilidade concreta desta diversas proposições, permanece algo evidente que o reconhecimento da
oposição justa do trabalho e do homem do trabalho no- processo de produção
exige várias adaptações, mesmo no âmbito do direito da propriedade dos
meios de produção. Ao dizer isto, tomam-se em consideração, não só as situações mais antigas, mas tarribéin e antes de mais nada a realidade e a
problemática que se criaram na segunda metade deste século, pelo que se refere ao Terceiro Mundo e aos diversos novos países independentes que foram
aparecendo- especialmente na África, mas também noutras latitudes- no
lugar dos territórios coloniais de outrora.
Se, por conseguinte, a posição do capitalismo "rígido" tem de ser continuamente submetida a uma revisão, no intuito de uma reforma sob o aspecto
dos direitos do homem, entendidos no seu sentido mais amplo e nas suas relações com o trabalho, então, sob o mesmo ponto de vista, deve afirmar-se
que estas reformas múltiplas e tão desejadas não podem ser realizadas com a
eliminação apriorística da propriedade privada dos meios de produção. Convém, efectivamente, observar que o simples tacto de subtrair esses meios de
produção (o capital) das mãos dos seus proprietários privados não basta para
os socializar de maneira satistatória. Assim, eles deixam de ser a propriedade
de um determinado grupo social, os proprietários privados, para se tornarem
propriedade da sociedade organizada, passando a estar sob a administração e
a fiscalização diretas de um outro grupo de pessoas que, embora não tendo a
propriedade, em virtude do poder que exercem na sociedade dispõem deles a
nível da inteira economia nacional, ou então a nível da economia local.
Este grupo dirigente e respOnSável pode desempenhar-se das suas
funções de maneira satisfatória, do ponto de vista do primado do trabalho;
mas pode também cumpri-las mal, reivindicando ao mesmo tempo para si o
monopólio da administração e da disposição dos meios de produção, sem se
deter quanto a isso nem sequer diante da ofensa aos direitos fundamentais do
homem. Deste modo, pois, o simples facto de os meios de produção passarem
para a propriedade do Estado, no sistema coletivista, não significa só por si;
certamente, a .. socialização" desta propriedade. Poder-se-á falar em socialização somente quando ficar assegurada a subjetividade da sociedade, quer dizer, quando cada um dos que a compõem, com base no próprio trabalho, tiver garantido o pleno direito a c_onsiderar-se com proprietário do grande
"banco" de trabalho em que se empenha juntamente com todos os demais. E
uma das vias para alcançar tal objetivo poderia ser a de associar o trabalho,
na medida do possível, à propriedade do capital e dar possibilidades de vida a
uma série de corpos intermediários com finalidades económicas, sociais e culturais: corpos estes que hão-de usufruir de uma efetiva autonomia em relação
aos poderes públicos e que hão-de procurar conseguir os seus objetivos específicos mantendo entre si relações de leal colaboração recíproca, subordinadamente às exigências do bem comum, e que hão-de, aind?., apresentar-se
sob a forma e com a subsistência de uma comunidade viva quer dizer, de
molde a que neles os respectivos membros sejam considerajos e tratados
como pessoas e estimulados a tomar parte ativa na sua vid.t,

/5.

Argumento personalista

Assim, o princípio da prioridade do trabalho em relação ao capital,~ um
postulado que pertence à ordem da moral social. Este postulado tem uma
importância-chave, tanto no sistema fundado sobre o princípio da propriedade privada dos meios de produção, como no sistema em que a propriedade
privada de tais meios foi limitada mesmo radicalmente. O trabalho, flurn certo sentido, é inseparável do capital e não tolera, sob nenhuma forma, aquela
antinorriia- quer dizer, a separação e contraposição relativamente avs meios
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de produção - que, resultando de premissas unicamente econômicas, tem
pesado sobre a vida humana nos últimos séculos. Quando o homem trabalha,
utilizando-se do conjunto dos meios de produção, deseja ao mesmo tempo:
que os frutos desse trabalho sejam úteis para si e para outrem; e ainda, no
mesmo processar-se do trabalho, poder figurar como co-responsâvel e ccartífice da atividade no "banco" de trabalho, junto do qual se aplica.
Disto promanam alguns direitos específicos das trabalhadores, direitos
que correspt.ndem à obrigação de trabalhar. Falar-se-á deles em seguida. Entretanto, é necessário frisar bem, desdejã que em geral o homem que trabalha
deseja não só receber a remuneração devida pelo seu trabalho, mas deseja
também que seja tomada em consideração, no mesmo processo de produção,
a possibilidade de que ele, ao trabalhar, ainda que seja numa propriedade comum, esteja cônscio de trabalhar .. por sua conta". Esta consciência fica nele
abalada, ao encontrar-se num sistema de centralização burocrática excessiva,
na qual o trabalhador se vé sobretudo como peça duma engrenagem num
grande mecanismo movido de cima; e ainda - por vãrias razões - mais
como um simples instrumento de produção do que como um verdadeiro sujeito do trabalho, dotado de iniciafiV3. própria.
O ensino da Igreja exprimiu sempre a firme e profunda convicção de que
o trabalho humano não diz respeitO simplesmente à economia, mas implica
tambêm e sobretudo valores pessoais. O próprio sistema económico e o processo de produção auferem vantangens preCisamente do fato de tais valores
pessoais serem respeitados. No pensamento de Santo Tomãs Aquino é sobretudo esta razão que depõe a favor da propriedade privada dos meios de produção. Se aceitamos que, por motivos certos e fundados, podem ser feitas excepções ao princípio da propriedade privada- e nos nossos tempos estamos
mesmo a ser testemunhas de que, na vida, foi introduzido o sistema de propriedade "socializada" - o argumento personalista, contudo, não perde a
sua força, nem ao nível dos princípios, nem no campo prãtico. Toda e qualquer socialização dos meios de produção, para ser racional e frutuosa, deve
ter este argumento em consideração. Deve fazer-se todo o possível para que o
homem, mesmo num tal sistema, possa conservar a consciência de trabalhar
••por sua própria conta". Caso contrário, verificam-se necessariamente danos
incalculáveis em todo processo econômico, danos que não são apenas de ordem econômica, mas que atingem em primeiro lugar o homem.
Direitos dos Homens do Trabalho
16.

No 1•asto contexto dos direitos do homem

Se o trabalho - nos diversos sentidos da palavra- é uma obrigação,
isto é um dever, ele é ao mesmo tempo fonte tambêm de direitos para o trabalhador. Tais direitos hão-de ser examinados no vasto contexto do conjunto
dos dir1 :tos do homem, direitos que lhe são conaturais, tendo sido muitos deles proclamados pelas várias ülSfiüiíÇões internacionaiS e estão a ser cada vez
mais garantidos pelos diversos Estados para os respectivos cidadãos. b respeito deste vasto conjunto de direitos do homem constitui a condição fundamental para a paz no mundo contemporâneo: quer para a paz no interior de
cada país e sociedade, quer para a paz no âmbito das relações internacionais,
conforme já muitas vezes foi POsto em evidência pelo Magistério da Igreja, especialmente após o aparecimento da Encíclica Pacem in Terris. Os direitos
humanos que promanam do trabalho inserem-se, também eles, precisamente
no conjunto mais vasto dos direitos fundamentais da pessoa.
Dentro de um tal conjunto, porém, eles têm um carãcter específico, que
corresponde à natureza específica do trabalho h umario delineada em precedência; e é precTsamente en-I" função desse carãcter que é necessário considerálos. O trabalho, como já foi dito, é uma obrigação, ou seja, um dever do homem; e isto nos diversos sentidos da palavra. O homem deve trabalhar, quer
pelo fato de o Criador lh'o haver ordenado, quer pelo fato da sua mesma humanidade, cuja subsistêncíã--e aesenvolvimento exigem o trabalho. o homem
deve trabalhar por um motivo de consideração pelo próximo, especialmente
consideração pela próPria família, mas também pefa sociedade de que faz
parte, pela nação de que é filho ou filha, e pela inteira família humana de que
ê membro, sendo como é hàdeiro do trabalho de gerações e, ao mesmo tempo, cc-artífice do futuro daqueles que virão depois dele no suceder-se da história. Tudo isto, pois, constitui a obrigação inoral do trabalho, entendido na
sua acepção mais ampla. Quando for preciso considerar os direitos morais de
cada um dos homens pelo que se refere ao trabalho, direitos correspondentes
à dita obrigação, impõe-se ter sempre diante dos olhos este amplo círculo de
pontos de referência, em cujo centro se situa o trabalho de todos e cada um
dos sujeitos que trabalham.
Com efeito, ao falarmos da obrigação do trabalho e dos direitos do trabalhador correspondentes a esta obrigação, nós temos no pensamento, antes
de mais nada, a relação entre o dador de trabalho - direto ou indireto- e Cl
mesmo trabalhador.
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A distinção entre dador de trabalho direto e indireto parece ser muito
importante, tendo em consideração tanto a organização real do trabalho,
como a possibilidade de se instaurarem relações justas ou injustaS no domínio
do trabalho.
Se o dador de trabalho direto é aquela pessoa ou aquela instituição com
as quais o trabalhador estipula diretamente o contrato de trabalho segundo
condições determinadas, então sob a designação de dador de trabalho indire~
to devem ser entendidos numerosos fatores diferenciados que, alêm do dador
de trabalho direto, exercem uma influência determinada sobre a maneira segundo a qual se estabelecem quer o contrato de trabalho quer, como conseqUência, as relações mais ou menos justas no domínio do trabalho humano.
17.

..

Dador de trabalho: "indireto" e "direito"

No conceito de dador de trabalho indirecto entram as pessoas, as instituições de diversos tipos, bem como os contratos coletivos de trabalho e os
princípios de comportamento, que, estabelecidos por essas pessoas ou instituições, determinam todo o sistema sócio-económico ou dele resultam. O
conceito de '•dador de trabalho indirecto'', deste modo, refere-se a elementos
numerosas e variã.dos. E a responsabilidade do dador de trabalho indirecto é
diferente da responsabilidade do dador de trabalho directo, como indicam os
próprios termos: a responsabilidade é menos directa; mas permanece uma
verdadeira responsabilidade, porquanto o dador de trabalho indirecto determina substancialmente um e outro aspecto da relação de trabalho, e condiciona assim o comportamento do dador de trabalho directo, quando este último
determina concretamente o contrato e as relações de trabalho. Uma verificação deste gênero não tem como finalidade o eximir este último da responsabilidade que lhe cabe, mas simplesmente chamar a atenção para todo o entrela9ado de condicionamentos que influem no seu comportamento. Quando se
trãta de instaurar uma política de trabalho correcta sob o ponto de vista éti~
co, é necessário ter presentes todos esses condicionamentos. E essa política será correcta quando forem plenamente respeitados os direitos objectivos do
homem do trabalho.
O conceito de dador de trabalho indirecto pode aplicar-se a todas e a
cada uma das sociedades e, primeiro que tudo, ao Estado. E o Estado, efecti~
vamente, que deve conduzir uma justa política do trabalho. t sabido, porém,
que, no sistema actual das relações econômicas no mundo, se verificam múltiplas ligações entre os diversos Estados, ligações que se exprimem por exemplo
no processar-se da importação e da exportação, isto é, na permuta recíproca
dos bens econômicos, quer se trate de matérias primas ou de produtos semielaborados, quer de produtos industriais já acabados. Tais processos criam
também dependências iecíprocaS e, por conseguinte, seria difícil falar de plena auto-suficiência, quer dizer, de autarquia, seja para que Estado for, ainda
que se tratasse do mais potente n_o sentido econômico.
Um tal sistema de dependências recíprocas é em si mesmo normal; todavia, pode facilmente dar azo a diversas formas de exploração ou de injustiça
e, por conseguinte, ter influência na política do trabalho dos Estados tomados singularmente e, em_ última análise, no trabalhador individual que ê o sujeito" próprio dÕ trabalho. Por exemplo, os países altamente industrializados
e, mais ainda, as empresas que em vasta escala superintendem nos meios de
pr-odução industrial (as chamadas sociedades multinacionais ou transnacionais), ditando os preços o mais alto possível para os seus produtos, procuram
ao mesmo tempo fixar os custos mais baixos possível para as matériaS primas
ou para os produtos semi-elaborados. Ora isto, juntamente com outras causas, dâ como resultado criar uma desproporçã~ sempre crescente entre as rendas nacionais dos respeCtivos países. A distância entre a maior parte dos países ricos e os países mais pobres não diminui e não se dã a tendência para o
nivelamento, mas aumenta cada vez mais, em detrimento, como é óbvio, destes últimos. Evidentemente que isto não deixa de ter os seus efeitos na pol_ítica
local do trabalho e na situação dos trabalhadores nas s_ociedades economicamente desfavorecidas. O dador directo de trabalho que se encontra num sistema semelhante de condicionainentos fixa as condições de trabalho abaixo das
objectívas exigências dos trabalhadores, especialmente se ele próprio quer tirar os lucros mais elevados possível da empresa que dirige (ou das empresas
que dirige, quando se trata de uma situação de propriedade "socializa_cfa'' dos
meios de produção).
Este quadro das dependências em relação com o conceito de dador indirecto de trabalho, como é fãcil deduzir, é muitíssimo amplo e complexo. Para
o determinar deve tomar-se em consideração, num certo sentido, o conjunto
dos elementos decisivos para a vida econômica no contexto de urna dada sociedade ou Estado; ao mesmo tempo, porém, devem ter-se em conta ligações
e dependências muito mais vastas. O fazer com que se tornem realidade os direitos do homem do trabalho, todavia, não pode ser condenado_ a constituir
somente Um elemento derivado dos sistemas econôrnicos, os quais, em maior

ou em menor escala, sejam guiados principalmente pelo critério do lucro má-
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ximo. E, pelo contrário, é precisamente a consideração dos direitos objectivos
do homem do trabalho -de todo o tipo de trabalhador, braçal, intelectual,
industrial, agrícola, etc. -que deve constituir o critêrio adequado e fundaw
mental para a formação de toda a economia, na dimensão tanto da economia
de cada uma das sociedades e de cada um dos Estados, como no conjunto da
política económica mundial e dos sistemas e das relações internacionais que
derivam da mesma política.
E neste sentido que deveria exercitar-se a influência de todas as Organizações Internacionais que a isso são chamadas, a começar pela Organização
das Nações Unidas (ONU). Parece terem a proporcionar novas contribuições
particularmente quanto a isto a OrgailiZâção Mundial do Trabalho (OIT),
como também a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (F AO) e outras aiiida. E na contextura dos diferentes Estados
existem ministérios e órgãos do poder público e também diversos organismos
sociais, instituídos com esta finalidade. Tudo isto indica eficazmente a grande
importância que tem- como foi dito acima- o dador de trabalho indirecto,
para se tornar realidade o pleno respeito dos direitos do homem do trabalho,
porque os direitos da pessoa humana constituem o elemento~chave de toda a
ordem moral social.
18.

•

O problema do emprego

Ao considerar _Qs__direitos do homem do trabalho em relação com este
.. dador de trabalho indirecto", quer dizer, em relação com o conjunto das
instituições que, a nível nacional e a nível internacional, são responsáveis por
toda a orientação da política do trabalho, deve voltar~se a atenção antes de
mais nada para um problema fundamental. Trata-se do problema de ter trabalho ou, por outras palavras, do problema de encontrar um emprego adaptado para todos aqueles sujeitos que são capazes de o ter. O contrário de uma
situação justa e correcta neste campo é o desemprego, isto é, a falta de lugares
de trabalho para as pessoas que são capazes de trabalhar. E pode tratar-se de
falta de trabalho em geral, ou então de falta de emprego em determinados
sectores do trabalho. O papel das aludidas instituições, que aqui são compreendidas sob a denominação de dador de trabalho indirecto, é o de actuar
contra o desemprego, que é sempre um mal e, quando chega a atingir deter~
minadas dimensões, pode tornar-se uma verdadeira calamidade sociaL E o
desemprego torna~se um problema partícularmente doloroso quando são
atingidos sobretudo os jovens que, depois de se terem preparado por meio de
uma formação cultural, técnica e profissional apropriada, não conseguem um
emprego c, com mágoa, vêem frustradas a sua vontade sincera de trabalhar e
a sua disponibilidade para assumir a própria responsabilidade no desenvolvi~
mente econômico e social da comunidade. A obrigação de conceder fundos
em favor dos desempregados, quer dizer~ o dever de assegurar as subvenções
indispensáveis para a subsistência dos desempregados e das suas famílias, é
um dever que deriva do princípio fundamental da ordem moral neste campo,
isto é, do princípio do uso comum dos bens ou, para exprimir o mesmo de
maneira ainda mais simples, do direito à vida e à subsistência.
Para fazer face ao perigo do desemprego e para garantir trabalho a to·
dos, as instituições que acima foram definidas como dador de trabalho indi~
recto devem prover a uma planificação global, que esteja em função daquele
Hbanco" de trabalho diferenciado, junto do qual se plasma a vida, não apenas
econômica, mas também cultural, de uma dada sociedade; elas devem dispensar atenção, ainda, à organização correcta e racional do trabalho que se desenvolve em tal .. banco". Esta solicitude global, em última análise, pesarã
sobre os ombros do Estado, mas ela não pode significar urna centralização
operada unilateralmente pelos poderes públicos. Trata~se, ao contrário, de
uma coordenação justa e racional, no quadro da qual deve ficar garantida a
iniciativa das pessoas, dos grupos livres, dos centros e dos complexos de trabalho locais, tendo em conta aquilo que foi dito acima a respeito do carãcter
subjectivo do trabalho humano.
O fato da dependência recíproca das diversas sociedades e dos diversos
Estados, bem como a necessidade de colaboração em diversos domínios exi~
gem que, embora mantendo os direitos soberanos de cada um deles no campo
da planificação e da organização do trabalho a nível da própria sociedade, se
aja ao mesmo tempo, neste setor importante, no quadro da colaboração in·
ternacional, mediante os tratados e os acordos necessários. Também aqui, é
indispensável que o critério de tais tratados e acordos se torne cada vez mais o
trabalho humano, entendido como um direito fundamental de todos os ho·
mens, trabalho que dá a todos aqueles que trabalham direitos análogos, de tal
maneira que o nível de vida dos homens do trabalho nas diversas sociedades
seja cada vez menos marcado por aquelas diferenças ch<?_~ntes que, com a
sua injustiça, são susceptíveis de provocar violentas reações. As organizações
internacionaiS têm tarefas imensas a desempenhar neste setor. E é necessãrio
que elas se deixem guiar por uma diagnose exata da complexidade das si~
tuações, assim como dos condicionamentos naturais, históricos, s_ociais, etc.;

é necessário, ainda, que elas, pelo que se refere aos planos de ação estabelecidos em comum, procurem ter a maior efetividade, isto é, eficãcia na realização.
É em tal direção que se pode pôr em prática o plano de um progresso
universal e harmonioso de todos, segundo o fio condutor da Encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI. E. necessário acentuar bem que o elemento constitutivo e a:o mesmo tempo a verificação mais adequada de tal progresso no espírito de justiça e de paz, que a Igreja proclama e pelo qual não cessa
de orar ao Pai de todos os homens e de todos os povos, é exatamente a revalorização contínua do trabalho humano, quer sob o aspecto da sua finalidade
objetiva, quer sob o aspecto da dignidade do sujeito de todo o trabalho, que é
o homem. O progresso de que se estã a falar aqui deve ser atuado pelo homem
e para o homem e deve produzir frutos no homem. Uma verificação domesmo progresso serã o reconhecimento cada vez mais maturado da finalidade
do trabalho e o respeito cada vez mais universal dos direitos a ele inerentes,
em conformidade com a dignidade do homem, sujeito do trabalho.
Uma planificação racional e uma organização adequada do trabalho humano, à medida das diversas sociedades e dos diversos Estados, deveriam fa~
çilitar também a descqbert_a das justas proporções entre Os vãrios tipos de ati~
vidades: o trabalho dos campos, o da indústria, o dos multiformes serviços, o
trabalho de concepção intelectual e mesmo o científico ou artístico, segundo
as capacidades de cada um dos homens e para o bem comum de todas asso~
ciedades e de t_oda a humanidade. A organização da vida humana segundo as
múltiplas possibilidades do trabalho deveria corresponder um sistema de instrução e de educação adaptado, que tivesse como finalidade, antes de mais
nada, o desenvolvimento da humanidade e a sua maturidade, e também a formação específica necessária para ocupar de maneira rendoSa um justo _lugar
no amplo e socialmente diferenciado "banco" de trabalho.
_
Lançando o olhar para a inteira família humana espalhada por todã a
terra, não é possível ficar sem ser impressionado por um fato desconcertante
de imensas proporções; ou seja, enquanto que por um lado importantes recursos da natureza permanecem inutilizados, hâ por outro lado massas imensas de desempregados e subempregados e multidões ingentes de famintos. É
um fato que está a demonstrar, sem dúvida alguma, que tanto no interior de
cada comunidade política como nas relações entre elas a nível continental e
mundial- pelo que diz respeito à organização do trabalho e do empregoexiste alguma coisa que não está bem, e isso precisamente nos pontos mais
críticos e mais importantes sob o aspecto social.
19.

Salário e outras

sub~·enções

sociais

Depois de ter delineado a traços largos o papel importante que reveste a
solicitude por dar possibilidades do trabalho a todos os trabalhadores, a fim
de garantir o respeito dos direitos inalienãveis do homem em relação com o
seu trabalho, convém tratar mais de perto, ainda que brevemente, de tai$ di·
rei tos que, no fim de contas, se formam na relação entre o trabalhador e o da~
dor direto de trabalho. Tudo o que foi dito até agora sobre o tema do dador
indireto de trabalho tem por fim precisar mais acuradarnente estas relações,
mediante a apresentação daqueles múltiplos condicionamentos, no meio dos
quais indiretamente se formam as mesmas relações. Esta consideração, contudo, não tem um intento puramente descritivo; por outro lado, também não
é um breve tratado de economia ou de política. Trata~se apenas de pôr em
evidência o aspecto deontológico e moral. E o problema~chave da étfca Só"cial,
neste caso, é o problema da justa remuneração do trabalho que é executado.
No contexto atual, não há maneira mais importante para realizar a justiça
nas relações entre trabalhadores e dadores de trabalho, do que exatamente
aquela que se concretiza na remuneração do mesmo trabalho. Independente~
mente do fato de o trabalho ser efetuado no sistema da propriedade privada
dos meios de produção ou num sistema em que a propriedade sofreu uma espêcie de "socialização", a relação entre o dador de trabalho (em primeiro lugar o dador direto) e o trabalhador resolve-se à base do ~-1lário, quer dizer,
mediante a justa remuneração do trabalho que foi feito.
Importa salientar também que a justiça de um sistema {ócio-econômico
e, em qualquer hipótese, o seu justo funcionamento contas, devem ser apreciados, no fim de segundo a maneira como é eqüitativamente remunerado o
trabalho nesse sistema. Quanto a este ponto, nós chegamos de novo ao primeiro priricípio de toda a ordem ético-social, ou seja, ao princípio do uso comum dos bens. Em todo e qualquer sistema, independentemente das relações
fundamentais existentes entre o capital e o trabalho, o salário, isto é, a remuneração do trabalho, permanece um meio concreto pelo qual a grande maioria dos homens pode ter acesso àqueles bens que estão destinados ao uso comum, quer se trate dos bens da natureza, quer dos bens que são fruto da produção. Uns e outros tornam~se acessíveis ao homem do trabalho graças ao salário, que ele recebe como remuneração do seu trabalho. Daqui vem q1·e o
justo salário se torna em todos os casos a verificação concreta da justíç<. de
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cada sistema sócioweconômico e, em qualquer hipótese, do seu justo funcionaw
menta. Não é o único ffieio de verificação, mas é particularmente importante,
ele é mesmo; num certo sentido, a verificação-chave.
Esta verificação diz respeito sobretudo à família. Uma justa remuneração do trabalho das pef'.soas adultas, que tenham responsabilidades de
família, é aquela que for suficiente para fundar e manter dignamente uma
família e para assegurar o seu futuro. Tal remuneração poderã efetuar-se ou
por meio do chamado salário farri.iliar, isto é, um salãrio único atribuído ao
chefe de família pelo seu trabalho, e que seja suficiente para as necessjdades
da sua família, sem que a sua esposa seja obrigada a assumir um trabalho retribuído fora do lar; ou então por meio de outras medidas sociais, como se·
jam abonos familiares ou os subsídios para as mães que se dedicam exclusivamente à família, subsídios estes que devem corresponder às necessidades efetivas, quer dizer, ao número de pessoas a seu cargo e durante todo o tempo em
que elas não estejam em condições de assumir dignamente a responsabilidade
da sua própria vida.
A experiência confirma que é necessãrio aplicar-se em prol da revalori·
zação social das funções maternas, dos trabalhos que a elas andam ligados e
da necessidade de cuidados, de amor e de carinho que têm os filhos, para se
poderem desenvolver como pessoas responsáveis, moral e religiosamente
amadurecidas e psicologicamente equilib-i'itdas. Reverterá êm honra para a
sociedade o tornar possível à mãe- sem pôr obstáculos à sua liberdade, sem
discriminação psicológica ou p-rátiCà e sem que ela fique numa situação de
desdouro cm relação às outras mulheres- cuidar dos seus filhos e dedicar-se
à educação deles, segundo as diferentes necessidades da sua idade. O abandono forçoso de tais tarefas, por ter de arranjar um trabalho retribuído fora de
casa, é algo não correto sob o ponto de vista do bem da sociedade e da
famfl~a_, Se isso estiverContradição ou tornar difíceis tais objetivos primáríOs da missão materna.
Nesta ordem de idéias, deve realçar-se que, numa visão mais geral, é necessário organizar e adaptar todo o processo do trabalho, de tal sorte que sejam respeitadas as exigências da pessoa e as suas formas de vida, antes de
mais_ nada da sua vida doméstica, tendo em conta a idade e o sexo de cada
urna delas. É um fato que, em muitas sociedades, as mulheres trabalham quase todos os setores da vida, Convém, no entanto, que elas possam desempenhar plenamente as suas funções, segundo a índole que lhes é própria, sem
discriminações e sem exclusão dos empregos para que tenham capacidade,
como também sem faltar ao respeito pelas suas aspirações familiares e pelo
papel específico que lhes cabe no contribuir para o bem comum da sociedade
juntamente com o homem. A verdadeira promoção da mulher exige que o
trabalho seja estruturado de tal m_aneira que ela não se veja obrigada a pagar
a própria promoçª:J com o ter de abandonar a sua especificidade e com detrimento da sua família, na qual ela, como mãe, tem um papel insubstituível.

:em

Ao lado do salário, entram em jogo aqui neste ponto ainda outras subvenções sociais que têm como finalidade ass_egurar a vida e a saúde dos trabalhadores e a das suas famílias. As despesas relacion'!ldas com as necessidades
de cuidar da saúde, especialmente em caso de acidentes no trabalho, exigem
que o trabalhador tenha facilmente acesso à assistência sanitária; e isto, na
medida do possível, a preços reduzidos ou mesmo gratuitamente. Um outro
setor respeitante às subvenções é o daquilo que a~da ligado ao direito ao re.pouso; trata-se aqui, antes de mais nada, do repouso semanal regular, compreendendo pelo menos o domingo, e além disso de um repouso mais longo,
as chamadas férias, uma vez por ano ou, eventualmente, algumas vezes durante o ano, divididas por períodos mais breves. E trata-se, ainda, do direito à
pensão de aposentadoria ou reforma, ao seguro para a velhice e ao seguro
para os casos de acidentes de trabalho. E no âmbito destes direitos principais
desdabra-se todo um sistema de direitos particulares: juntamente com a .remuneração do trabalho, elas são o índice de uma correta ordenação das relações entre o trabalhador e o dador de trabalho. Entre estes direitos, há que
ter sempre presente o direito a dispor de ambientes de trabalho e de processos
de laboração que não causem dano à saúde física dos trabalhadores nem lesem a sua integridade moral.

20.

A Importância dos sindicatos
Com base em todos estes direitos, juntamente com a necessidade de os
garantir por parte dos mesmos trabalhadores, surge ainda um outro direito: .o
direito de se associar, quer dizer, o direito de formar associações ou uniões,
com a finalidade de defender os interesses vitais dos homens empregados nas
diferentes profissões. Estas uniões têm o nome de sindicatos_, Os interesses vitais dos homens do trabalho são até certo ponto comuns a todos; ao mesmo
tempo, porém, cada espécie de trabalho, cada profissão, possui urna sua especifidade, que deveria encontrar-nestas organizações de maneira particular o
seu reflexo próprio.
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Os sindicatos têm os seus ascendentes, num certo sentido, já nas corporações artesanais da Idade Média, na medida em que tais organizações uniam
entre si os homens que pertenciam ao mesmo ofício, isto é, agremiavam-nos
em base ao trabalho que eles faziam. No entanto, os sindicatos também diferem dessas corporações neste ponto essencial: os modernos sindicatos cresce~
raro a partir da luta dos trabalhadores, do mundo do trabalho e, sobretudo,
dos trabalhadores da indústria, pela tutela dos seus justos direitos, em confronto com os empresários e os proprietários dos meios de produção. Consti·
tui sua tarefa e defesa dos interesses existenciais dos trabalhadores em todos
os setores em que entram em causa os seus direitos. A experiência histórica
ensina que as -organizações deste tipo são um elemento indispensável da vida
social, especialmente nas modernas sociedades industrializadas. Isto, evidentemente, não significa que somente os trabalhadores da indústria possam
constituir associações deste gênero. Os representantes de todas as profissões
podem servir-se delas para garamir os seus respectivos direitos. Existem, com
efeito, os sindicatos dos agricultores e dos trabalhadores intelectuais; corno
existem também as organizações dos dadores de trabalho. Todos, como já foi
dito acima, se subdividem em grupo!5 ~ ;)ubgrupos segundo as partículares pecializações profissionais.
A doutrina social católica não pensa que os sindicatos sejam somente o
reflexo de uma estrutura "de classe" da sociedade, como não pensa que eles
sejam o expoente de urna luta de classe, que inevitavelmente governe a vida
social. Eles são, sim, uin expoente da luta pela justiça social, pelos justos direi'tos dos homens do trabalho segundo as suas diversas profissões. No entanto, esta "luta" deve ser compreendida como um empenhamento normal das
pessoas "em prol" do justo bem: no caso, em prol do bem que corresponde às
necessidades e aos méritos dos homens do trabalho, associados segundo as
suas profissões; mas não é uma luta "contra" os outro"s. Se ela assume um caráter de oposição aos outros, nas questões controvertidas, isso sucede por se
ter em consideração o bem que é a justiça social, e não por se visar a "luta"
pela luta, ou então para elim(nar o antagonista. O úabalho tem como sua característica, antes de mais ·ta da, unir os homens entre si; e nisto consiste à sua
força social: a força para construir uma comunidade. E no fim de contas, nessa comunidade devem unir-se tanto aqueles que trabalham corno aqueles que
dispõem dos meios de produção ou que dos mesmos são proprietãrios. A luz
desta estrutura fundamental de todo o trabalho - à luz do fato de que, afinal, o "trabalho" e o "capital" são as componentes indispensáveis do processo de produção em todo e qualquer sistema social - a união dos homens
para se assegurarem os direitos que lhes cabem, nascida das exigências do trabalho, permanece um fato r construtivo de ordem social e de solidariedade, fator do qual não é possível prescindir.
Os justos esforços para garantir os direitos dos trabalhadores, que se
acham unidos pela mesma profissão, devem ter sempre em conta limitações
que impõe a situação econômka _geral do país. As exigências síndicais não podem transformar-se numa espécies de "egoísmo" de grupo ou de classe, embora possam e devam também tender para corrigir- no que respeith ao bem
comum a inteira sociedade- tudo aquilo que é defeituoso no sistema de propriedade dos meios de produção, ou no modo de os gerir e de dispor deles. A
vida social e económico-social é certamente corno um sistema de "vasos co~
municantes", e todas e cada uma das atividades sociais, que tenham como finalidade salvaguardar os direitos dos grupos particulares, devem adaptar-se a
tal sistema.
Neste sentido, a atividade dos sindicatos entra indubitavelmente no campo da "política", entendida como urna prudente solicitude pelo bem comum.
Ao mesmo tempo, porém, o papel dos sindicatos não é o de "fazer política''
no sentido que hoje comumente se vai dando a esta expressão. Os sindicatos
não têm o caráter de "pãrtidos políticos" que lutam pelo poder, e também
não deveriam nunca estar submetidos às decisões dos partidos políticos, nem
manter com eles ligações muito estreitas. Com efeito, se for esta a situação,
eles perdem facilmente o c_ontato com aquilo que é o seu papel específico, que
é o de garantirem os justos direitos dos homens do trabalho no quadro do
bem comum de toda a sociedade, e, ao contrário, tornam-se um instrumento
da luta para outros fins.
Ao falar da tutela dos justos direitos dos homens do trabalho segundo as
suas diversas· profissões, é preciso naturalmente ter sempre diante dos olhos
aquilo de que depende o caráter subjetivo do trabalho em cada profissão;
mas, ao mesmo tempo, ou primeiro que tudo, aquilo que condiciona a dignidade própria do sujeito do trabalho. E aqui apresentarn~se múltiplas possibilidades para a ação das organizações sindicais, inclusive também para um seu
empenhamento por coisas de caráter instrutivo, educativo e de promoção da
auto-educação. A ação das escolas, das chamadas .. universidades operárias"
e .. populares", dos programas e dos cursos de formação, que desenvolveram
e continuam ainda a desenvolver atividades neste campo, é urna ação bene-
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mérita. Deve sempre desejar-se que, graças à ação dos seus sindicatos, o trabalhador não só possa- Hter" mais, nias também e sobretudo possa ~~ser"
mais; o que equivale a dizer, possa realizar mais plenamente a sua humanidade sob todos os aspectos.
Ao agirem cm prol dos justos direitos dos seus membros, os sindicatos
lançam mão também do método de "greve", ou seja, da suspensão do trabalho, como de urna espécie de "ultimatum" dirigido aos órgãos competentes e,
sobretudo, aos dadores de trabalho. :t. um modo de proceder que a doutrina
social católica reconhece como legítimo, observadas as devidas condições e
nos justos lifnites. Em relação a istó os trabalhadores deveriam ter assegurado
o direito à greve, sem terem de sofrer sanções penais pessoais por nela participarem. Admitindo que se trata de um meio legítimo, deve simultaneamente
relevar-se que a greve continua a ser, num certo sentido, um meio extremo.
Não se pode abusar dele; e não se pode abusar dele especialmente para fazer o
jogo da política. Além disso, não se j:fbde esquecer nunca que, quando se trata
de serviços essenciais para a vida da sociedade, estes devem ficar sempre assegurados, inclusive, se isso for necessário, mediante apropriadas medidas legais. O abuso da greve pode conduzir à paralisação da vida sócio-econômica;
ora isto é contrário às exigências do bem t:omum da sociedade o qual também
corresponde à natureza, entendida retamente, do mesmo trabalho.
21. Dignidade do trabalho agrícola

•

Tudo o que foi dito em precedência sobre a dignidade do trabalho e
sobre a dimensão objetiva e subjetiva do trabalho do homem, tem aplicação
direta ao problema do trabalho agrícola e à situação do homem que cultiva a
terra no duro trabalho dos campos. Trata-se, efetivamente, de um seta r muito
vasto do âmbito do trabalho do nosso planeta, não circunscrito a um ou a outro dos continentes e não limitado àquelas sociedades que jã atingiram um
certo nível de desenvolvimento e de progresso. O mundo agrícola, que proporciona à sociedade os bens necessâriOs para a sua sustenção quotidiana,
reveste-se de uma importância fundamental. As condições do mundo rural e
do trabalho agrícola não são iguais em toda a parte e as situações sociais dos
trabalhadores agrícolas são diferentes nos diversos países. E isso não depende
somente do grau de desenvolvimento d_a_técnica agrícola, mas também, e talvez mais ainda, do reconhecimento dos justos direitos dos trabalhadores agrícolas e, enftm, do nível de consciência daquilo que concerne a toda a ética social do trabalh~o.
O t,rabalho dos campos reveste-se de não leves dificuldades, como sejam
o esforço físico contínuo e por vezes extenuante, o pouco apreço em que é
tido socialmente, a ponto de criar nos homens que se dedicam à agricultura a
sensação de serem socialmente marginalizados e de incentivar no seu meio o
fenômeno da fuga em massa do campo para as cidades e, infelizmente, para
condições de vida ainda mais desumanizantes. A isto acrescente~se a falta de
formação profissional adequada, a falta de utensílios apropriados, um certo
individualismo rastejante e, ainda situações objetivamente injUstas. Em certos
países em vias de desenvolvimento, hâ milhões de homens que se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que são explorados pelos latifundiários,
sem esperança de alguma vez poderem chegar à posse nem sequer de um pedaço mínimo de terra "como sua propriedade". Não existem formas de proteção legal para a pessoa do trabalhador agrícola e para a sua família, no caso
de velhice, de doença ou de falta de trabalho. Longas jornadas de duro trabalho físico são pagadas miseramente. Terras cultiváveis são deixadas ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de um pequeno pedaço de
terra, cultivado por conta própria de hã anos, são preteridos ou ficam sem defesa diante da "fome da terra" de indivíduos ou de grupos mais potentes. E
mesmo nos países economicamente desenvolvidos, onde a investigação científica, as conquistaS tecnOlógicas ou a política do Estado levaram a agricultura
a atingír uin nível muito avançado, o direito ao trabalho pode ser lesado
quando se nt:ga ao camponês a faculdade de participar nas opções decisionais
respeitantes ao trabalho em que presta os seus serviços, ou quando é negado o
direito à livre· associação visando a justa promoção social, cultural e econômica do trabalhador agrícola.
Em muitas situações, portanto, são necessárias mudanças radicais e urgentes, para restituir à agricultura- e aos homens dos campos- o seu justo
valor como base de uma sã economia, nO conjunto do desenvolvimento da
comunidade social. É por isso que se -imp-õe proclamar e promover a dignidade do trabalho, de todo o trabalho, especialmente do trabalho agrícola, no
qual o homem de maneira tão expressiva "-submete a terra", recebida de Deus
como dom, e afirma o seu "domínio" no mundo visível.
22. A pessoa deficiente e o trabalho
Em tempos recentes, as comunidades nacionais e as organizações internacionais têm voltado a sua atenção para um outro problema relacionado com o
trabalho e que é bem denso de reflexos: o problema das pessoas deficientes.
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Também elas são sujeitos plenamente humanos, dotados dos correspondentes
direitos inatoS, sagrados e inviolãveis, que, apesar das limitações e dos sofrimentos inscltos no seu corpo e nas suas faculdades, põem mais em relevo a
dignidade e a grandeza do homem. E uma vez que a pessoa que tem quaisquer
"deficiências" é um sujeito dotado de todos os seus direitos, deve facilitar-selhe a participação na vida da sociedade em todas as dimensões e a todos os
níveis que sejam acessíveis para as suas possibilidades. A pessoa deficiente é
um de nós e participa plenamente da mesma humanidade que nós. Seria algo
radicalmente indigno do homem e seria uma negação da humanidade comum
admitir à vida da sociedade, e portanto ao trabalho, só os membros na plena
posse das funções do seu ser, porque, procedendo desse modo, recair-se-ia
numa forma grave de discriminação, a dos fortes e sãos contra os fracos e
doentes. O trabalho no sentido objetivo deve ser subordinado, também neste
caso, à dignidade do homem, ao sujeito do trabalho e não às vantagens económicas.
Compete, pois, às diversas entidades implicadas no mundo do trabalho,
ao dador direto bem como ao dador indireto de trabalho, promover com medidas eficazes e apropriadas o direitO da pessoa dificiente à preparação profissional e ao trabalho, de modo que ela possa ser inserida numa atividade produtiva para a qual seja idônea. Aqui apresentam-se muitos problemas de ordem prâtica, legal e também econômica; mas cabe à comunidade, quer dizer,
às autori,9ades públicas, às associações- e aos grupos intermédios, às empresas
e aos meSinos deficientes pôr em comum idéias e recursos para se alcançar
esta finalidade inabdicável: que seja proporcionado um trabalho às pessoas
deficientes, segundo as suas possibilidades, porque o requer a sua dignidade
de homens e de sujeitos do trabalho. Cada comunidade há de procurar
munir-se das estruturas ada piadas para se encontrarem ou para se criarem lugares de trabalho para tais pessoas, quer nas comuns empresas públicas ou
privadas - que lhes proporcionem um lugar de trabalho ordinário ou então
adaptado para o seu caso - quer nas empresas e nos meios de trabalho chamados ''de proteção"
Uma grande atenção deverá ser dedicada, como para todos os outros
,trabalhadores, às condições físicas e psicológicaS de trabalho dos deficientes,
'à sua justa remuneração, à sua possibilidade de promoção e à eliminação dos
diversos obstáculos. Sem querer escoader que se trata de uma tarefa complexa e não fácil, é para desejar que uma concepção exata do trabalho no sentido
subjetivo permita chegar-se a uma situação que dê à pessoa deficiente a possibilidade de sentir-se_ não jâ à margem do mundo e do trabalho ou a viver na
dependência da sociedade, mas sim como um sujeito do trabalho de pleno direito, útil, respeitado na sua dignidade humana e chamado a contribuir para
o progresso e para o bem da sua família e da comunidade, segundo as próprias capacidades.
23. O trabalho e o problema da emigração
E necessário, por fim, dedicar uma palavra, ao menos de maneira sumâria, ao problema da emigração por motivos de trabalho. Trata-se de um
fenômeno antigo, mas que se repete continuamente e que nos dias de hoje assume mesmo dimensões tão grandes que são de molde a complicar a vida contemporânea. O homem tem sempre o direito de deixar o próprio país de origem por diversos motivos- como também de a ele voltar- e de procurar
melhores condições de vida num outro pafs. Este fato, certamente, não anda
disjunto de dificuldades de-=:::..---:Ireza diversa; primeiro que tudo, ele constitui,
em geral, uma perda para o país do qual se emigra. t o afastamento de um
homem, que é ao mesmo tempo um membro de uma grande comunidade,
unificada pela sua história, pela sua tradição e pela sua cultura, o qual parte
para ir recomeçar uma vida no seio de outra sociedade, unificada por uma
outra cultura e, muitas vezes, também por uma outra língua. Neste caso, vem
a faltar
sujeito de trabalho que, com o esforço do próprio pensamento ou
dos seus braços poderia contribuir para o aumento do bem comum no seu
país; e eis que tal esforço e tal contribuição vão ser dados a outra sociedade, a
qual, num certo sentido, tem a isso menos direito do que a pátria de origem.
E no entanto, apesar de a emigração ser sob certos aspectos um mal, em
determinadas circunstâncias é, como se costuma dizer, um mal necessário.
Devem envidar-se todos os esforços- e certamente muito se faz com tal finalidade- para que este mal no sentido material não comporte danos de maior
no sentido moral, e até mesmo para que, na medida em que é possível, ele traga uma melhoria na vida pessoal, familiar e social do emigrado; e isto diz respeito quer ao país de chegada quer à pátria de onde partiu. Neste domínio,
muitíssimas coisas dependem de uma justa legislação, em particular quando
se 1:rata dos direitos do homem do trabalho. Compreende-se, pois, que tal
problema, sobretudo se focado deste ponto de vista, tenha cabimento no contexfo das presentes considerações.
A coisa mais importante é que o homem que trabalha fora do seu país
natal, como emigrado permanente ou como trabalhador ocasional, não ve-
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nha a encontrar-se desfavorecido pelo que se refere aos direitos relativos ao
trabalho, em confrOnto com os trabalhadores dessa sociedade determinada.
A emigração por motivo de trabalho não pode de maneira nenhuma tornar-se
uma ocasião de exploração financeirã ou social. No que diz respeito à relação
de trabalho com o trabalhador imigrado devem ser válidos os mesmos critérios seguidos para todos os outros trabalhadores da mesma sociedade. O
valor do trabalho deve ser medido com a mesma medida e não tendo em linha
de conta a diferença de nacionalidade, de religião ou de raça. Com mais razão
,ainda, não pode ser explorada a situação do constrangimento em que se encontre o imigrado. Todas estas circunstâncias devem absolutamente cedernaturalmente depois de terem sido tomadas em consideração as qualificações
específicas- diante do valor fundamental do trabalho, valor que anda ligado
com a dignidade da pessoa humana. E uma vez mais vem ao caso repetir o
princípio fundamental: a hierarquia dos valores, o sentido profundo do trabalho exigem que o capital esteja em função do trabalho e não o trabalho em
função do capital.

24.

Elementos para uma espiritualidade do trabalho
Papel particular da Igreja

A última parte das presentes reflexões sobre o tema do trabalho humano,
a propósito do 909 aniversário da Encíclica Rerurn N ovarum, convém dedicá~
la à espíritualidae do trabalho no sentido cristão da expressão. Dado que o
trabalho na sua dimensão subjetiva é sempre uma ação pessoal, actu persoM
nae, daí se segue que é o homem todo_ quoe nele participa, com seu corpo e o
seu espírito, independentemente do fato de ser um trabalho manual ou intelectual. E é também ao homem todo que ê dirigida a Palavra do Deus vivo, a
mensagem evangélica da Salvação, na cJal se encontram muitos ensinamentos- como que luzes particulares- concernentes ã, tra~balho humano. Ora,
é necessâria uma assimilação adequada de tais ensir tmentos; é preciso o es~
forço interior do espírito humano, guiado pela fé, r !a esperança e pela caridade, para dar ao trabalho do homem concreto. .Jm a ajuda desses ensinaM
mentos, aquele sentido que ele tem aos olhos de Deus e mediante o qual o
mesmo trbabalho entra na obra da salvação conjuntamente com as suas traM
mas e componentes ordinãrias e, ao mesmo tempo, muito importantes.
Se a Igreja considera como seu dever pronunciar~se a respeito do trabalho, do ponto de vista do seu valor humano e da ordem moral em que ele estâ
abrangido, e se ela reconhece nisso uma sua tarefa importante incluída no serviço que presta à inteira-mensagem eVangélica, a mesma Igreja vê simultaneamente um seu dever particular na promoção de uma espiritualidade do trabalho, suscetível de ajudar todos os homens a aproximaremMse através dele de
Deus, criador e Redentor, e a participarem nos seus desígnios salvíficos quan~
to ao homem e ao mundo, e a aprofundarem na sua vida a amizade com CrisM
to, assumindo mediante a fé uma participação viva na sua tríplice missão: de
Sacerdote, de Profeta e de Rei, como ensina, usando expressões admiráveis, o
II Concílio do Vaticano.

25.

a trabalho como participação na obra do Criador

Como diz o II Concílio do Vaticano, "uma coisa é certa para os crentes:
a atividade humana individual e coletiva, aquele imenso esforço com que os
homens, no decurso dos séculos, tentaram melhorar as condições de vida,
considerado em si mesmo, corresponde ao desígnio de Deus. Efetivamente, o
homem, criado à iinagem de Deus, recebeu a missão de submeter a si a terra e
tudo o que ela contém, de governar o mundo na justiça e na santidade e, recoM
nhecendo Deus como o Criador de todas as coisas, de se orientar a si e ao universo todo para Ele, de maneira que, estando tudo subordinado ao homem, o
nome de Deus seja glorificado em toda a terra".
Na Palavra da Revelação divina acha-se muito profundamente inscrita
esta verdade fundamental: que o homem, criado à imagem de Deus, participa
mediante o seu trabalho na obra do Criador e, num certo sentido, continua
na medida das suas possibilidades, a desenvolvê"la e a completá-Ia, progre..
dindo _cada vez mais na descoberta dos recursos e dos valores contidos em
tudo aquilo que foi criado. Esta verdade encontramo-la logo no início da Sagrada Escritura, no Livro do Gênesis, onde a mesma obra da criação é apresentada sob a forma de um "trabalho" realizado durante seis dias por Deus,
que se mostra a ..repousar" no sétimo -dia. Por outro lado, o último Livro da
Sagrada Escritura repercute ainda O mesmo tom de respeito pela obra que
Deus realizou mediante o seu "trabalho" criador quando proclama: "Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso!", proclamação esta, bem análoga à do Livro do Gênesís, quando encerra a descrição
de cada dia da criação afirmando: ••E Deus viu que isso era bom".
Esta descrição da criação, que nós encontramos já no primeiro capítulo
do Livro Gênesis, é ao mesmo tempo, num certo sentido, o primeiro, "evangelho do trabalho". Ela mostra de fato, em que é que consiste a sua dignida-

de, ensina que o homem, ao fazer o trabalho, deve imitar Deus, seu Criador,
porque traz em si - e ele somente - este singular elemento de semelhança
com Ele. O homem deve imitar Deus quando trabalha, assim como quando
repousa, dado que o mesmo Deus quis apresentar-lhe a própria obra criadora
sob a forma do trabalho e sob a forma do repouso. E esta obra de Deus no
mundo continua sempre, corno o atestam as palavras de Cristo: "Meu Pai
opera continuamente ... ": opera com a força criadora, sustentando na existência o mundo que chamou do nada ao ser; e opera com a força salvffica nos corações dos homens, que desde o princípio destinou para o "repouso" em
união consigo mesmo, na .. casa do Pai". Por isso, também o trabalho humano não só exige o repoUso cada "sétimo día" mas além disso não pode consistir apenas no exercício das forças humanas na ação exterior: ele tem de deixar
um espaço interior, no qual o homem, formando se cada vez mais aquilo que
deve ser segundo a vontade de Deus, se prepara para aquele .. repouso" que o
Senhor reserva para os seus servos e amigos.
A consciência de que o trabalho humano é urna participação na obra de
Deus, deve impregnar - corno ensina o recente Concílio - "também as atividades de todos os dias. Assim, os homens e as mulheres que, ao ganharem o
sustento para si e para as suas famfiias, exercem as suas atividades de maneira
a bem servir a sociedade, têm razão para considerar o seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço dos seus irmãos e uma contribuição pessoal para a realização do plano providencial de Deus na história".
É necessário, pois, que esta espiritualidade cristã do trabalho se torne patrimônio comum de todos. E necessário, sobretudo na época atual, que a espiritualidade do trabalho manifeste aquela maturidade que exigem as tensões
e as inquietudes dos espíritos e dos corações: "Longe de pensar que as obras
do engenho e do poder humano se opõem ao poder de Deus e de considerar a
criatura: racíOnal como rival do Criador, os cristãos, ao contrário, estão bem
persuadidos de que as vitórias do gênero humano são um sinal da grandeza
de Deus e são fruto do seu desígnio inebâvel. Mas, quanto mais aumenta o
poder dos homens, tanto mais se alarga o campo das suas responsabilidades,
pess-oais e comunitárias ... A mensagem cristã não afasta os homens da tarefa
de construir o mundo, nem os leva a desinteressar-se do bem dos seus semelhantes mas, pelo contrário, obriga-os a aplicar-se a tudo isto por um dever
ainda mais exigente.
A consciência de participar, mediante o trabalho, na obra da criação
constitui motivação bem profunda para empreendê-lo em diversos setores:
••os fiéis, portanto -lemos na Constituição Lumen Gentium- devem reconhecer a natureza íntima de todas as criaturas, o seu valor e a sua ordenação
para a glória de Deus, e devem ajudar-se mutuamente, mesmo através das atividades propriamente seculares, a procurar levar urna vida mais santa, para
que assim o mundo seja impregnado do espírito de Cristo e atinja mais eficazmente o seu fim, na justiça, na caridade e na paz ... Por conseguinte, com a sua
competência- nas matérias profanas e pela sua atividade intrinsecamente elevada pela graça de Cristo, contribuam com todas as suas forças para que os
bens criados sejam valorizados pelo trabalho humano, pela técnica e pela cultura ... de harmonia com os fins que lhes deu o Criador e segundo a ilumi~
nação do seu Verbo."
4

Cristo, o homem do trabalho
Esta verdade, segundo a qual o homem mediante o trabalho participa na
obra do próprio Deus, seu Criador, foi particularmente posta em relevo por
Jesus Cristo, aquele Jesus de quem muitos dos seus primeiros ouvintes em
Nazaré ficavam admirados e exclamavam: "Donde lhe veio tudo isso? E que
sabedoria é essa que lhe foi dada? L .. Porventura não é este o carpinteiro ... ?"
Com efeito, Jesus não só proclamava, mas sobretudo punha em prática com
as obras o "Evangelho" que lhe tinha sido confiado, a Palavra da Sabedoria
eterna. Por esta razão, tratavaMse verdadeiramente do .. evangelho do trabalho", pois Aquele que o proclamava era Ele próprio homem do trabalho, do
trabalho artesanal como José de Nazaré. E ainda que nã-o encontremos nas
suas palavras o preceito especial de trabalhar -até: mesmo, uma vez, a proi~
bição de se preocupar de uma maneira excessiva com o trabalho e com os
meios para viver- contudo ao mesmo tempo, a eloq-uência da vida de Cristo
é inequívoca: Ele pertence ao ••mundo do trabalho" e tem apreço e respeito
pelo trabalho humano; pode-se mesmo dizer mais: Ele encara com amor eSte
trabalho, bem como as sua:s diversas expressões, vendo em cada uma delas
umã linha particular da semelhança do homem com Deus, Criador e Pai. Não
foi Ele, porventura, que disse uMeu Pai é o agricultor ... H, transpondo de diversas maneiras para o seu ensino aquela verdade fundamental sobre o trabalho que já se encontra expressa em toda a tradição do Antigo Testamento, a
começar pelo Livro do Gêneses?
Nos Livros do Antigo Testamento não faltam freqUentes referências ao
trabalho humano, assim como às diversas profissões exercidas pelo homem;

•

•
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assim, por exemplo: ao médico, ao farmacêutico, ao artesão-artista, ao artífice do ferro -esta expressão poder-se-ia referir ao trabalho do operário siderúrgico de hoje - ao oleiro, ao agriculto!;', ao estudioso, ao navegador, ao
trabalhador da construção, ao músico, ao- pastor e ao pescador. E são conhecidas as belas palavras dedicadas ao trabalho das mulheres. O próprio Jesus,
nas suas parábolas sobre o Reino de Deus, refere-se constantemente ao trabalho humano: ao trabalho do pastor, do agricultor, do médico, do semeador,
do amo, do servo, do feitor, do pescador, do comerciante e do operário. E
fala também das diversas atividades das mulheres. Apresenta o apostolado
sob a imagem do trabalho braçal dos ceifeiros ou dos pescadores. E, enfim,
refere-se também ao trabalho dos estudiosos.
Este ensfno de Cristo sobre o trabalho, baseado no exemplo da própria
vida vivida duraiú.C.-Os anos de Nazaré, encontra um eco bem forte no ensino
do Apóstolo São Paulo. Dedicando-se provavelmente à confecção de tendas,
São Paulo sentia-se ufano de trabalhar no neu ofício, graças ao qual podia,
muito embora sendo apóstolo, ganhar por si mesmo o seu pão de cada dia.
"Trabalhamos noite e dia, entre fadigas e privações, para não sermos pesados
a nenhum de vós." Daqui derivam as suas instruções a respeito do trabalho,
que têm um caráter de exortação e de preceitos: HA esses tais ordenamos e incitamos, no Senhor Jesus Cristo, que traba"lhem em paz, para poderem, assim, comer o pão ganho por eles próprios", são palavras suas, escritas aos
Tessalonicenses. Com efeito, notando que alguns "levam uma vida preguiçosa, em lugar de trabalharem", o Apóstolo, no mesmo contexto, não hesita em
dizer: ~·se alguém não quer trabalhar, abstenha-se também de comer." E
numa outra passagem, ao contrário, ele estimula: "Qualquer coisa que fizerdes, fazei-a com todo o coração, como se fora para o Senhor, e não para os
homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança."
Os ensinamentos do Apóstolo das Gentes, como se .vê, têm uma
importância-chave para a moral e para a espiritualidade do trabalho humano. Eles são complemento importante para aquele grande, se bem que discreto, .. evangelho do trabalho" que nós encontramos na vida de CristO, nas suas
parábolas e em .. tudo quanto Jesus foi fazendo e ensinando".
Com base nestas luzes, que emanam da própria Fonte, a Igreja proclamou sempre o que segue e cuja expressão contemporânea encontramos no enSino do II Concílio do Vaticano: "A atividade humana, do mesmo modo que
procede do homem, assim também para ele se ordena. De fato, quando trabalha o homem não transforma apenas as coisas materiais e a sociedade, mas
realiza-se a si mesmo. Aprende muitas coisas, desenvolve as próprias faculdades, sai de si e supera-se a si mesmo. Este desenvolvimento, se for bem compreendido, vale mais do que os bens exteriores que se possam acumular ... ~ a
seguinte, pois, a norma para a atividade humana: segundo o plano e a vontade de Deus, ser conforme com o verdadeiro bem da humanidade e tornar
possível ao homem, individualmente considerado ou como membro da sociedade, cultivar e realizar a sua vocação integral."
No contexto de tal visão dOs valores do trabalho humano, ou seja, de
uma tal espiritualidade do trabalho, explica-se perfeitamente aquilo que no
mesmo ponto da Constituição pastoral do Concílio se lê sobre o justo significado do progresso; .. 0 homem vale mais por aquilo que ê do que por aquilo
que tem. Do mesmo modo tudo o que o homem faz para conseguir mais justiça, uma fraternidade mais difundida e uma ordem mais humana nas relações sociais, excede em valor os progressos técnicos. Com efeito, tais progressos podem proporcionar a base material para a promoção humana, mas,
por si sós, de modo nenhum são capazes de a realizar."
Esta doutrina sobre o problema do progresso e do desenvolvimentotema tão dominante na mentalidade contemporânea - poderâ ser entendida
somente corno fruto de uma espiritualidade do trabalho jâ provada, e somente sobre a base de urna tal espiritualidade é que ela pode ser realizada e posta
em prática. Esta é a doutrina e ao mesmo tempo o programa que lançam as
raízes no ..evangelho do trabalho".
27.

O trabalho humano à luz da Cruz e da Ressurreição de Cristo

Há ainda um outro aspecto do trabalho humano, urna sua dimensão essencial, em que a espiritualidade fundada no Evangelho penetra profundamente. Todo o trabalho, seja ele manual ou intelectual, anda inevitavelmente
conjunto à fadiga. O Livro do Gêneses exprime isto mesmo de maneira verdadeiramente penetrante, ao contrapor aquelá bênção original do trabalho,
contida no próprio mistério da Cri3Çã0 e ligada à elevação do homem como
imagem de Deus, a maldição que o pecado trouxe consigo: "Maldita seja a
terra por tua causa! Com trabalho penoso tirarás dela o alimento todos os
dias da tua vida." Esta pena ligada ao trabalho indica o caminho da vida do
homem sobre a terra e constitui o am1ncio da morte: "Comerás o pão com o
suor da fronte, até que voltes à terra da qual foste tirado ... ". Como que
. fazendo-se eco destas palavras, assim se exprime o autor de um dos Livros sa-
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pienciais: ••Refleti em todas as obras realizadas por minhas mãos e em todas
as fadigas a que me submeti. .. ". Não há homem algum sobre a terra que não
possa fazer suas estas palavras.
O Evangelho profere, em certo sentido, a sua última palavra a propósito
disto ainda, no mistério pascal de Jesus Cristo. E é aqui que é preciso ir procurar a resposta para estes problemas tão importantes para a espiritualidade
do trabalho humano. No mistério pascal está contida a Cruz de CristO, a sua
obediência até à morte, que o Apóstolo contrapõe àquela desobediência que
pesou desde o prif!CÍpio na história do homem sobre a terra.
Aí está contida também a elevação de Cristo que, pasSando pela morte
de cruz, retorna para junto dos seus discípulos com a potência do Esplrito
Santo pela Ressurreição.
O suor e a fadiga, que o trabalho comporta necessariamente na presente
condição da humanidade, proporcionam aos cristãos e a todo o h'énnem,
dado que todos são chamados para seguir a Cristo, a possibilidade de participar no amor à obra que o mesmo Cristo veio realizar. Esta obra de salvação
foi realizada por meio do sofrimento e da morte de cruz. Suportando o que há
de penoso no trabalho em união com Cristo crucificado por nós, o homem
colabora, de algum modo, com o Filho de Deus na redenção da humanidade.
Mostrar-se-â como verdadeiro dis~ípulo de Jesus, levando também ele a cruz
de cada dia nas atívidades que é chamado a realizar.
Cristo, "suportando a morte por todos nós, pecadores, ensina-nos, com
o s-eu ex-emplo, ser necessário que também nós levemos a cruz que a carne e o
mundo fazem pesar sobre os ombros daqueles que buscam a paz e ajustiça";
ao mesmo tempo, porém .. constituído Senhor pela sua Ressurreição, Ele,
Cristo, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, opera já pela virtude
do Espírito Santo, nos corações dos homens ... purificando e robustecendo
aquelas generosas aspirações que levam a família dos homens a tentar tornar
a sua vida mais humana e a submeter para esse fim toda a terra".
No trabalho humano, o cristão encontra uma pequena parcela da Cruz
de Cristo e aceita-a com· o mesmo espírito de redenção com que Cristo aceitou por nós a sua Cruz. E, graças à luz que, emanando da Ressurreição do
mesmo Cristo, penetra dentro de nós, descobrimos sempre no trabalho um
vislumbre da vida nova, do novo bem, um corno que anúncio dos .. céus novos
e da nova terra", os quais são participados pelo homem e pelo mundo precisamente mediante o que há de penoso no trabalho. Mediante a fadiga e nunca
sem ela. Ora, tudo isto, por- um lado, confirma ser indispensável a cruz numa
espiritualidade do trabalho humano; por outro lado, porém, patenteia-se nesta cruz, no que nele há de penoso, um bem novo, o qual tem o seu princípio
no mesmo trabalho: no trabalho entendido em profundidade e sob todos os
aspectos, e jamais sem ele.
E serã já este nóvo bem - fruto do trabalho humano - uma pequena
parcela daquela "nova terra" onde habita ajustiça? E em que relação permanecerá ele com a Ressurreição de Cristo, se é verdade ser aquilo que multiformemente ó penoso no trabalho do homem uma pequena parcela da Cruz de
Cristo? O Concilio procura responder também a- esta pergunta, indo haurir
luz nas mesmas fontes da Palavra revelada: ··~certo que nos é lembrado que
nada aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se se perde a si mesmo (cf.
Lc. 9, 25). A expectativa da nova terra, porém, não deve enfraquecer, mas antes estimular a solicitude por cultivar esta terra, onde cresce aquele corpo da
nova familia humana, que jã consegue apresentar uma certa prefiguração em
que se vislumbra o mundo novo. Por conseguinte, embora se deva distinguir
cuidadosamente o progresso terreno do crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida em que tal progresso pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, tem muita importância para o reino de Deus."
Procuramos, ao longo das presentes reflexões dedicadas ao trabalho humano, pôr em realce tudo aquilo que parecia indispensável dado que é mediante ele que devem multiplicar-se sobre a face da terra não só "os frutos da
nossa atividade", mas também "a dignidade do homem, a comunhão fraterna
e a liberdade". O cristão que está atento em ouvir a Palavra de Deus vivo,
unindo o trabalho à oração, procure saber que lugar ocupa o seu trabalho
não somente no progresso terreno, mas também no desenvolvimento do Reino de Deus, para o qual todos somos chamados pela potência do Espírito
Santo e pela palavra do Evangelho.
Ao- concluir estas minhas reflexões, é-me grato dar-vos, a todos vós, veneráveis ii'iilãos e caríssirilOS Filhos e Filhas, de todo o coração, uma propiciadora Bênção Apostólica.
Este documento, que eu havia preparado para que fosse publicado a 15
de maio passado, no 909 aniversário da Encíclica Rerum Novarum, só pôde
ser revisto definitivamente por mim depois da minha permanência, por enfer~
midade no hospital.
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Dado em Castel Gandolfo, no dia 14 de setembro, Festa da Exaltação da
Santa Cruz, do ano de 198f, terceiro do meu Pontificado.- Joannes Paulus
PP. II

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comunicação.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No cumprimento de meu dever na Casa, que alguns acham que às vezes ê
excedido em zelos, mas que não abdico dele, em hipótese alguma, porque primeiro tenho compromisso comigo mesmo e com a minha consciência, acompanho, todos os dias, o extrato da Voz do Brasil, que é lido pelo Serviço de
Divulgação do Senado. Tenho visto, Sr. Presidente, que colocamos o registro

. das matérias e dos assuntos que aqui se debatem ao alvedrio da direção da
Voz do Brasil.

Hoje, por exemplo, no relato da sessão de ontem estão 20 oradores, o
Presidente Jarbas Passarinho abrindo a sessão, -o Senador José Fragelli, o Senador Evelásio Vieira, o Senador Nelson Carneiro, o Senador Jaison Barreto,
até o bispo, o Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
Dom Luciano Mendes de Almeida, que falou numa comissão af, o Senador
Dirceu Cardoso, o Senador-Lázaro Barboza, o Senador Jutahy Magalhães, o
Senador Jutahy Magalhães, ainda uma vez- tambêm, 2t»-Secretário tem que
falar muitas vezes, mesmo- o Senador Lomanto Júnior, o Senador Gastão
MUller, o Senador Lourival Baptista, o Senador Jorge Kalume, o Senador
Adalberto Sena, o Senador Humberto Lucena, o Senador Evelásio Vieira,
novamente, o Senador Marcos Freire, o Senador Passos Pôrto e o Senador
Jarbas Passarinho, encerrando a sessão.
Sr. Presidente, esse relato não trouxe um fato que se passou aqui. Aquela
verificação do ~>quorum" do Senado Federal foi um fato que se passou aqui
no Senado e que tem que ser regisfrado. Não depende de boa vontade do Serviço de Divulgação, é fato que aconteceu e tem que ser registrado. Mas, em
lugar disso, o extrato colocou 17 vinhetas musicais e suprimiu o que quis. Que
arbítrio tem o Serviço de Divulgação para suprimir um fato que acontece?
Sr. Presidente, mais do que as vinhetas, ê a música dos fatos que aqui
acontecem, ninguém pode fugir disso. Estou de acordo em que, amanhã, a
uma atitude antipática, violenta, que não se deva dar repercussão e ressonância no Pafs, que se suprima. Mas aquela verificação que faço todos os dias, da
falta de "quorum", é notícia. Sr. Presidente, 17 vinhetas musicais não sãó trabalho do Senado, são embelezamento, são enfeite, são o douramento da pflula que o povo está engolindo.
Assim, Sr. Presidente, eu vou fazer um projeto de resolução criando o
Comitê de Imprensa do Senado. Os nossos trabalhos não podem ficar ao alvedrio dos diretores do Serviço de Divulgação. Agora mesmo não vão dar é
nada a meu respeito, mas não tem importância alguma ... Cumpro o meu dever. Quando me sinto esbulhado, não aceito esbulho de ninguém, sem exceção, porque cumpro o meu dever. Porque não se deu isso, por exemplo, do
Senador Dirceu Cardoso, suprifu1f a outra feferência, sobre Energia Nuclear,
o que não teria importância. Mas, parece que não querem ofender a Mesa do
Senado dizendo que a sessão foi suspensa, porque eu requeri verificação de
.. quorum".
Sen3.dores do povo, tanto quanto eu, ou o povo no Senado, através desses Senadores, deixaram de comparecer e a sessão caiu, a Voz do Brasil tem
que registrar, porque é um fato que aconteceu. POde ilão ser hoje, mas um dia
vai ser um fato importante. São duzentos de fatos importantes que estão para
acontecer no Senado, são duzentos empréstimos que estão tramitando, engatilhados. Vão acontecer duzentas vezes. Um dia vai ser um fato solene e a Voz
do Brasil terá que registrar. Então, não é uma comunicação que faço, mas,
sim, uma reclamação. Só eu sou o jUiz do que faço, mais ninguém, não dou
essa atribuição a ninguém. Só eu, e, acima de mim, a minha consciência, mais
ninguém. O que eu. faço, se o momento se repetir novamente, eu repeti-lo-ei.
Portanto, peço a V. Ex• que faça jus a essa reclamação e que ela tenha
procedência.- Se o Senador Dirceu Cardoso faltou com o respeito e destratou,
por exemplo, está certo que não se diga isso. Mas, Sr. Presidente, tem-se verificado várias vezes, várias vezes requeiro verificação, dez, quinze vezes, e o
serviço n-ão registra nenhuma. Por quê? Qual o arbítrio que têm eles. O que é
esse Serviço de Divulgação para conter essa manifestação do Senado?
Sr. Presidente, presto uma homenagem, eu preciso do serviço, os jornais
da minha terra não dão nada a meu respeito, mas então o desgraçado que votou neste Senador quer saber se ele está trabalhando, liga o radiozinho dele lá
no Santo Antônio do Choca Urubu, então ele precisa saber se eu estou traba·
lhando, o Senador impediu de votar porque não deu número.
Sr. Presidente, o Senado não pode exaltar os que falham! O Senado tem
que exaltar os que ficam e os que trabalham! Isso é que ê a verdade que nós

Setembro de 1981

temos que ter aqui! Não pode exaltar os que faltam no cumprimento do seu
dever! O Senado tem que exaltar os que cumprem o seu dever, a todo o custo
e com quaisquer circunstâncias.
Assim, Sr. Presidente, sou obrigado todos os dias a trazer, é o transbordamento hoje, há muitos dias vejo, às vezes com 8 ou 10 verificações, nenhuma vez. Que Senado é este da "torre de luar da graça e da ilusão" que não
pode ser arranhado ou o povo não pode saber? Eu sei o que se passa aqui dentro.
Sr. Presidente, esta a reclamação. O meu mandato está prestes ...
O Sr. Nelson Carneiro - ... a ser renovado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- ... o meu mandato está prestes, Sr. Presidente... não posso dizer mais nada. O que eu ia dizer não vou dizer mais .
Levo saudades, não sei se deixo, talvez não, porque hâ pessoas que vêem a
minha atitude de cumprimento do dever com tanta antipatia, que vejo no
borbulhar dos olhares, mas eu cumpro meu dever. O Senado tem que fazer isso, tem que me prestar essa homenagem, não por qualqu~r desejo de me ser
grato, mas' porque é a harmonia, é a música dos fatos que acontecem aqui no
plenário.
De modo, Sr. Presidente, que desejo que V. Ex• leve esta minha reclamação a quem de direito e de agora em diante vou prestar maior atenção. Eu
sei que são muitos os que falaram mas eu também falei. A votação caiu e não
se falou aqui. E caiu por quê? Porque não tinha número.
Sr. Presidente, o povo sabe que o Senado existe porque ele paga. Sabe
porque p'aga, Sr. Presidente, porque nós tiramos o couro do povo para manter as Casas do Congresso. Custa o sacrifício do povo. Outras coisas podem
ser caras, mas o povq paga para ter o Senado. Então, é preciso saber para que
é o Senado. (Muito bem!)

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A divulgação do Senado ê da
responsabHidade da Mesa. A reclamação de V. Ex• serâ levada à Mesa para
as providências que forem determinadas, para que seja resolvida em Plenário
da mesma Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das redações fi riais das-- seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de 1980, e
Projetas de Resolução n' 206, de 1980 e 36 e 87, de 1981.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles- Gabriel Hermes- José Sarney- Aderbal Jurema
- Nilo Coelho- Teotónio Vilela- Jutahy Magalhã~s- Lom mto Júnior
- Luiz Viana- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Tancredo 1' ~ves- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- José Fragl .li- Mendes Canale - Jaison Barreto - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está find.: ·;ora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, pela ordem,
ao nobre Senador Dirceu CardosO.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nobre Senador Pedro Simon apresentou um requerimento pedindo a
inversão da Ordem do Dia, de modo Que o item 3 figurasse como primeiro da
pauta dos nossos trabalhos à frente dessa votação do empréstimo de 30 milhões de dólares para o Estado de Mato Grosso. E a informação da Mesa foi
que V. Ex• não atendia ao requerimento do nobre Senador Pedro Simon porque estava em continuação de votação. A continuação de votação, Sr. Presidente, é o processo iniciado, então não estamos em continuação mas vamos
votar a emenda de um projeto cujo teor principal nósjâ votamos. Vamos votar uma emenda do projeto cujo artigo principal, nós jâ votamos. Então remeto isso à consideração de V. Ex•
Sr. Presidente, se nós tivéssemos em curso a votação, por exemplo, de
um articulado de 40 ou 50 artigos e nós parássemos no 89, seria a continuação
da votação. Mas, como esta é um processo novo, é uma nova votação. Não é
a continuação, é a votação da emenda.
O Sr. Bernardino Viana - Está escrito continuação.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não estâ escrito. Se estivesse escrito eu
poderia pôr descontinuação. Se eu fosse Presidente não poria nada, mas vo-
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tação de tal emenda e pronto e estava acabado. E nós precisamos ver que a
Mesa não é absoluta, escreve o que quer e temos que atender. Por que isso?
Por que razão'? Os olhos com que a Mesa vê eu vejo tambêm. ~a mesma cai~
sa!
Então, Sr. Presidente, é a continuação e a inversão apenas de um item, o
item número 3, que se trata de uma homenagem que o Senado iria prestar a
uma universidade que se está criando no Rio Grande do Sul, cujos diretores e
reitores e presidente estão há um mês aqui esperando. Sr. Presidente, a direção dessa instituição está freqüentando a tribuna nobre do Senado hâ um
mês, desde os primeiros dias de julho e não consegUiu número para votação
ainda.
Então, Sr. Presidente, é possível que os almoços que estão se realizando
hoje com a Maioria já tenham terminado e se terminaram vamos ter número,
mas se ainda estão no opíparo peru à Califórnia nós ainda vamos esperar um
pouco para ter número .
O certo é isso, a direção dessa instituiÇão está hã um mês esperando o Senado votar isso e nós inverteríamos. E o seguinte, Sr. Presidente, não é a con~
tinuação- da votação e a votação da emenda agora; estamos continuando o
processo de votação, este termínou no dia em que votamos o principal, agora
vamos votar o acessório, a emenda.
Então, numa liberalidade da Mesa, Ex•, poderíamos então fazer, isso
não causa mal nenhum a ninguém. Aperias iSSo-, quero pedir desculpas aos Senadores que vão ficar mais dois minutos sentados aqui para votar, perdoem~
me, mas depois de votar se não houver número podem ir embora, ou podem
ir beber o conhaque do almoço que ainda falta e fumar o charuto da paz.
O Sr. Aderba/ Jurema -

Sr. Presidente-,- peç-o a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador, é para contraditar? Não há a figura da contradição aqui, mas, como na Câmara existe,
conceder-lhe-ei a palavra.

O Sr._Aderbal Jurema -

É para dar o esclarecimento da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Conced_o a palavra a V. Ex•

O Sr. Aderbal Jurema- Da mesma forma que V. Ex• concedeu a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, acho que a Maiuria também tem di~
reito.
O Sr. Dirceu Cardoso - Eu falei por uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Senador Dirceu Cardoso não
levantou uma questão de ordem porque ele não se inspirou em nenhum artigo
do Regimento, ele fez uma reclamação ou um apelo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.

•

O SR. ADERBAL JUREM A (Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvimos a argumentação do Senador Dirceu Cardoso, e por mais que
tenhamos em conta a votação do projeto de lei da Câmara, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio
Grande do Sul, e que eu votarei favoravelmente, quero dizer a V. Ex• que nós
achamos que as palavras são para exprimir o pensamento, e aqui está "conti~
nuaçào da votação, em turno único".
Acontece que o art. 339 do Regimento Interno diz:
"Art. 339. A votaçãOilãOSe interrompe se.não por falta de
quorum, pelo término da sessão (observado o disposto nos arts. 201
e 202) e para apreciação de matéria prevista no art. 371, a."

O Sr. Dirceu Cardoso -

•

Permite um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Ouvi calado V. Ex• falar. Faço questão
que V. Ex,. também me ouça calado.
Diante disso, Sr. Presidente, resta~nos apenas aguardar a decisão fiel ao
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O que o nobre Senador Aderbal
Jurema disse era o que a Presídência íria dizer: o art. 339 é cíaro- a votação
não se interrompe, senão por falta de-quorum- foi o que ocorreu, não houve
quorum para votação das emendas- pelo término da sessão ou para apre~
ciação de matérias previstas no art. 371, a, que são as chamadas matérias em
regime de urgência; de modo que o prOjeto e.Stà em vOtação e em curSo devotação.
Solicitaria ao nobre-Seilador Dirceu Cardoso que aceitasse essa decisão.
E não podemos atender a S. Ex,. porque, se há um mês o Rio Grande do Sul
espera, o Estado do Mato Grosso do Sul espera muito maiS pela decisão desse
empréstimo. De modo que vou colocar em votação o referido projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente; peço a palavra para encaminhar
a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campanhia.) Nobre Senador, pediria a V. Exf que me permitisse fazer a leitura da ementa
do item I da Ordem do dia.
O Sr. Dirceu Cardoso - Eu ~ei qual é o item.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex• sabe mas, talvez, os outros Srs. Senadores não saibam.
Item ·I:
Continuação da votação em turno único; do Projeto de Reso·
lução n'i' 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como
conclusão de seu Parecer n'i' 361, de 1981, com voto vencido do Se·
nadar Affonso Camargo), qtie autoriza o Governo do Estado do
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos),
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2' pronunciamento: favorável à Emenda n'i' 1 da Comissão de
Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Canale; e
- de Finanças (2' pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
A matéria teve a sua votação iniciada na sessão do dia lO do corrente
mês, tendo sido aprovado o projeto e adiada a votação da emenda a ele oferecida, por falta de quorum.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra para o encaminhamento da votação da Emenda n'i' 1-CF, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR- DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- S_r. Presidente, peço a V. Ex• que me faça passar às mãos o famigerado projeto.
Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
O Senado Federal tem a oportunidade, agora, de continuar a votaç_ão do
projeto que acabou de ser anunciado pelo Sr. Presidente e nós vamos repeti-lo
para aqueles que são, às vezes, esquecidos, ratificando os seus termos. Em~
préstimo externo - no valor de 30 milhões de dólares americanos, destinado
ao programa de investimento do Estado de Mato Grosso.
Nós votamos o principal, mas o principal aqui no projeto não está valendo nada, o que vale é a emenda, porque o Estado não fica satisfeito.coni.-o
principal, porque na emenda é que está o busílis da questão. Aqui está, in cau~
dam, venenum, o veneno está na cauda~ está no resto que vem agora. Há casos
em que as emendas são votadas em primeiro lugar: as emendas substitutivas.
Considerado, Sr. Presidente, o caso, é possível que a_emenda tivesse que
ser votada em primeiro lugar, porque ela é que decide o projeto.
O Sr. governador não fica"rá satisfeito se ficar só com o pfójeto, ficará satisfeito com a emenda. f: na emenda, na cauda que estâ o veneno do empréstimo: in caudam, venenum, se não estou tripudiando sobre o Latim,
Sr. Presidente, a emenda é que ratifica alguns termos. Estou falando agoM
ra para os Senadores que não vieram ontem, pois os que vieram estão ouvindo essa missa-seca. Foi um outro governador que pediu o empréstimo,-entrou
o Sr. Pedro Pedrossian e não concordou com ele, quer, então, modificar o
plano de obras do empréstimo .
Nós já tivemos casos aqui, Srs. Senadores- é preciso que fale outra vez
- de três prefeituras, cujos prefeitos recusaram o empréstimo. O Senado emprestou, as comissões falaram solenemente, por unanimidade, todas compareceram, e disseram da beleza do empréstimo, que aquele dinheiro era extraordinário, que iria fazer a felicidade do povo dos três municípios. E os três
empréstimos foram recusados. O Senado votou aqui, de acordo com todos os
cânones obedecidos, leis, regulamentos, etc. as assessorias falaram, veio aqui
o Governador, veio aqui o prefeito, pois bem, os prefeitos que tiveram consciência - e vou fazer um diScurso aqui, destacando a atitude desses três pre~
fehos -,recusaram eSse empréstimo que o Senado deu. Quer dizer: o Senado
vai guardar o dinheiro nas suas arcas, para emprestar a outro, porque os três
recusaram. Eu tenho xerox das três recusas.
O governador requereu um, o outro governador modificou e alterou tudo. Não concordou com aquilo. Havia uma lei aqui para 150 milhões de dóla~
res, até 150 milhões de dólares; Mato Grosso, Sr. Presidente, está com a auri

4414 Quinta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Setembro de 1981

-----------------------------------

sacra/ames. Mato Grosso já tem um emprêstimo vultoso que já demos, 1 bilhão e 700 milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, V. Ex• que está com uma atitude deLe Penseur, de Rodin,
não está pesando as gravidades desta Casa. Então, amanhã a Voz do Brasil
não vai dar nada disso que estou falando, V. Ex• falou sobre isso, sobre aquilo, os Senadores que estão ausentes falaram, e disseram isso e aquilo e a vinheta musical. Sr. Presidente, é capaz de, no mês que vem em diante, também
haver um número cantado, vou trazer umas cantoras para cantar na Voz do
Brasil. Fka bonito, o povo irâ ouvir música ao invés de ouvir essa notícia grave que estou dando.
Então, Sr. Presidente, o certo é- que o Sr. Governador do Es-tàdo alterou
o plano de aplicação dos recursos. Como disse aqui o nobre Senador Mendes
Canale, que deu um parecer fulminante, adulterou. Adulterar é mais violento.
E, o nobre Senador José Fragelli num estudo pormenorizado, circunstanciado, também fulminou esse projeto. O Senado vai votar, quer dizer, os dois
partidos, de mãos dadas, um apoiado no braço do outro, Sr. Presidente,
como um belo casal, o PMDB apoiado no braço do PDS e o PDS apoiado no
lindo braço do PMDB,juntos -juntos -como um par indissolúvel, um enganando que mandava a lei eleitoral e não a mandou; o outro está fingindo
que está atendido, sabe que está enganado mas vai votar até o fim. Vai levar a
cruz ao calvário. Quando sair a lei eleitoral, aí ele diz; "De fato não nos atendeu''. Masjâ é tarde;jâ passar~m duzentos empréstimos, o povo massacrado.
Esses 30 milhões de dólares, Sr. Presidente, que Mato Grosso vai jogar
na circulação, vão fazer com que a empregada de V. Ex' e a minha empregada
não tenham mais direito de comprar mais 3 pães em casa, vai comprar 2 porque esse dinheiro vai ser aguado com 30 milhões de dólares.
~ um só, e temos 21 na pauta. Assim, Sr. Presidente, vamos votar a
emenda, a emenda que ratifica e justifica a alteração do plano do governador,
porque o Senado vota tudo; ninguém quer saber.
Sr. Presidente, se eu dissesse o que eu sei sobre os empréstimos, dos
meios oficiais, eu sacudia esta Casa. Não faço isso porque não sou homem
delator. Tenho recebido palavras de exaltação de alguns membros do Governo. Não vou falar quem nem quais foram elas; isso desapontaria a Bancada
do Governo e desapontaria o PMDB. O PMDB enganado que estâ votando
esses empréstimos aqui, todos os dias, atrás do eterno 3mor que o PDS jurou
mas que está enganando o PMDB.
O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex.' um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Líder, em encaminhamento de votação não ê permitido aparte.
O SR. MARCOS FREIRE- Mas, Sr. Presidente, eu acho que se trata
de um caso excepcional. Sabem todos da admiração que eu tenho pelo Senador Dirceu Cardoso, mas S. Exf. acaba de fazer urna afirmativa da maior gravidade. S. Ex• diz ter conhecimento de coisas que se as revelasse iria abalar
esta Casa, e que não o faz por não querer ser delator. Eu acho que, mais grave
do que S. Ex• fazer possíveis revelações nessC campo, ê S. Ex• levantar urna
suspeição que atinja a toda instituição.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Qual é a suspeição?

O Sr. Marcos Freire- S. Ex' afirmou de que sabe coisas referentes a es-

sas concessões de empréstimos que se as revelasse iria abalar esta Casa, e que
não o faz por não querer se caracterizar como delator.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Muito bem!

O Sr. Marcos Freire- Mais grave do que V. Ex• reV"elar possíveis informações que tenha é levantar essa suspeição de forma genérica. Parece-me que
é a própria instituição que estã em jogo. Acredito que a própria Presidência
hã de convir que algo jogado assim no ar compromete, perante a opinião
pública, o bom nome da instituição.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, fui reptado pelo ilustre
Líder do PMDB que muito me merece e por quem tenho profunda admiração, a revelar as razões dessas- razões.
Sr. Presidente, se eu vivesse uma dupla vida, mais 67 anos pela frente, eu
não mudaria o meu modo de proceder. Então~ que os Uderes do Governo busquem, nas fontes onde busquei, as informações sobre isso. Que o Líder do
PDS, o Líder do PMDB, o Líder do PP, busquem as informações que tenho
sobre esses empréstimos que estão causando um mal ao País.
Ninguêm me viu no Palácio do Planalto, em 17 anos de Revolução. Ou
melhor o nobre Senador Nilo Coelho me viu porque fui com S. Exf. no tempo
do gra~de Presidente Castello Branco. Nunca mais. Quando divergi, divergi
de uma vez.

Sr. Presidente, agora fui com o Vice-Presidente da República ao Palâcio
do meu Governo. Vinte e três anos que lâ não entrava, que não passava na
porta da Oposição feirada. Aqui hâ uns J 5 anos que não vou lâ.
Agora, os Srs. Líderes que têm este trânsito, os Srs. Líderes que têm esse
tráfego de influência junto aos palácios, aos ministérios que ouçam o que se
pensa realmente sobre esses empréstimos.
Não vou dizer! Não digo de maneira nenhuma; não digo nem diante de
um pelotão de fuzilamento.
Vocês não conhecem este velhinho aqui, e se enbranqueceu não foi" só
pela passagem do tempo: foi pela firmeza das idéias.
O Sr. Marcos Freire -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO - 0 mais grave, Sr. Presidente: eu fiz arevelação mas o PMDB ficou quieto. O PMDB enganado pelo PDS, talvez me
demovam da minha posição e eu não possa dizer o que estou falando.
O PMDB foi na afirmativa do Governo de que daria a reforma eleitoral.
Eu tenho inclusive ouvido V. Ex• aí da tribuna reclamado que não deu, que
não cumpriu o dever, mas vota o emprêstimo.
O Sr. MarCOs Freire -

•

•

O -que isto a:í tem com a reforma eleitoral?

O SR. DIRCEU CARDOSO - Isto é mais grave. Não digo que é tão
grave quanto o que sei, mas ê grave. A nota que tenho é grave. Os jornais dão
uma noticiazinha, mas, o PMDB, o PP estão sendo enganados por eles lâ. Dizem que estão enganados, mas nós não rompemos o compromisso. Nós vamos até o fim! Vocês querem é votar mesmo.
V. Ex's prestarão conta porque creio que não enfrentarei o povo mais.
Quer dizer, enganei o povo, menti ao povo, não votei, descumpri o meu dever, votei os empréstimos. Quer dizer, ninguém quer saber de povo. Mas também talvez não queiram enfrentar mais o povo. Mas digo que o enfrentarão.
O povo, o povo cujo sofrimento, mexendo no sangue, de meu sangue, Sr. Presidente. Mas se esquecem de que aqui esses empréstimos vão em cima do povo, desvalorizando o seu dinheiro e aumentando a sua fome, a sua necessidade.
Assim, Sr. Presidenete, esse é um fato grave que o nobre Líder não quis
citar. E. o engano, o doce engano, o ledo engano do PDS. De fato, o nobre
Líder do Governo tem uma palavra sonora, que cativa, envolve, quebra as últimas resistências. Um Líder como o Senador Marcos Freire que enfrenta o
Nordeste, enfrenta Pernambuco, enfrenta Recife, enfrenta Olinda, enfrenta
tudo isso, e cai, Sr. Presidente, no canto de sereia do Líder do PDS. Não sei o
que é que é! Tem um bálsamo brilhante nas palavras do Líder do Governo
que encanta os ouvidos dos Líderes do PMDB e do PP. Eles estão encantados
pelo Líder. Não há ninguém que tire. Se alguém disser: ..Vocês estão sendo
enganados". Eles dizem: .. Não! Ele é fiel, cumpre o dever até o fim".
Assim, Sr. Presidente, nós não vamos ter reforma nenhuma. Vamos ter
em dois anos, e passa para um. Isso é uma grande reforma, das grandes deste
País! E mais umas coisinhas lã, e mais uns mexericos na lei eleitoral, e estâ
cumprida a obrigação. E vão votar mais 200 empréstimos. Sr. Presidente, isso
não é nada. Comprometo-me em que, no dia em que se votar o último empréstimo este ano- porque no ano que vem, vai ser um ano eleitoral e quase
ninguém estarâ aqui- então contarei o que sei sobre os empréstimos. Isto reforça ·à minha posição.
Sou eu contra o Senado, mas não sou eu só que sou contra; tem muita
gente comigóT Tem muita gente de responsabilidade neste País, que estâ co~
riligo. Esta luta ê válida! Esta luta de quem impede empréstimo, Sr. Presidente, e o aumento dos meios de pagamento e meios circulantes! Esta luta é vâli·
da. Agora, não é válida porque é de um Senador humilde, obscuro e irreverente, áspero, às vezes, mas verdadeiro.
Sr. Presidente, a emenda que vamos discutir e vamos votar agora é a
emenda que ratifica tudo, modifica o plano de apoio, aplica em outras coisas
diferentes tudo aquilo que votou; mas isso não importa em nada, o Senado
quer dar os trinta milhões de dólares.
Ouçam, Srs. Senadores, o meu voto é contra. Não tem a lágrima de ninguém, não tem o choro de nenhuma criança que irâ ficar sem pão, sem leite
dentro dos próximos meses, com esses empréstimos. O meu voto não tem isso; não tem a reclamação de nenhuma mãe de família.
O meu voto é contra essa espoliação do necessitado! Este é que é o meu
voto. Pode votar o Senado, este Senado ameno e doce, Sr. Presidente, pode
votar- o QUe quiser; mas o meu voto é contra, o meu voto é contra esse sacrifí~
cio que estamos impondo aos desvalidos, aos necessitados, aos homens de
sarjeta; o meu voto não aumenta a fome de ninguém.
O SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Em votação a emenda.

O Sr. Marcos Freire- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

•

•
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, para encaminhar a votação da emenda.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) tação.

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proceder à verificação requerida.
A votação far-se-ã pelo processo eletrônico. Para tanto, solicito aos Srs.
Senadores que ocupem os seus respeCtivos lUgares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Dirceu Cardoso - Humberto Lucena Franco - Marcos Freire - Nelson Carneiro - Pedro Simon.

Itamar

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votaram "SIM" 16 Srs. Senadores; "NÃO" 7.
Não hã quorum em plenário.
Nos termos do art. 327, item VI, do Regimento Interno, a Presidência irã
su-spender-a· sessãopor-a1guns· ·minuoos·e fará acionar-as-catnpanhia-s, 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 35 minutos, sendo reaberta às 16 horas e 45
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão.
VaiRse passar à verificação solicitada.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem novamente os seus devidos lugares,
a fim de que possamos procedê~ la pelo sistema eletrônico. (Pausa.)
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)

Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto - Aloysío Chaves
-Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Arno Damiani- Benedito Canelas
- Bernadino Viana- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Helvidio Nunes- Jorge Kalume- José CaiXéta- José Sarney- Jutahy MagalhãesLazaro Barboza- Lourival Baptista- Luiz Viana- Martins Filho- Nilo
Coelho - Passos Pôrto - Raitnu_n_do Parente.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Dirceu Cardoso Franco - Marcos Freire - Pedro Simon.

•

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira_Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 640 c 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.

Sr. Presidente, peço verificação _da vo-

Aderbal Jurema- Agenor Maria- Almir Pinto- Aloysio ChavesAmaral Furlan - Amaral Peixoto - Arno Damiani- Benedito CanelasEunice Michiles- Gabriel Hermes- José Caix.eta- Jutahy MagalhãesLázaro Barbosa_- Luiz Viana - Martins Filho - Nilo Coelho.

•
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Humberto Lucena -

Itamar

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram pela aprovação
da emenda 23 Srs. Senadores; contra 6.
Não houve quorum para deliberação. Em conseqUência, fica adiada a vo~
tação da matéria.
Pela mesma razão, não serão submetidos a votos as matérias constantes
dos itens n9s 2 a_33, que estã.o em fase de votação, juntamente com o item nt»
34, dependente da votação de requerimeto:

São os seguintes os itens cuja apreCiilção é adiada.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dã nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorâvef, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favorável.

4
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 Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro mílhões, 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 Mende_s Canale.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Mu;-icipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolídada, 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 Municfpios, favorável.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pd8 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 milhõe,s de cruzeiros) o montante de sua dívidawn·
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
__;. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

7
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comiss~o 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 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n's 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç.ão n9 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 con~olida
da, tendo
PARECERES, sob n•s !.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

9
Votação, em turno único, do_Projeto de Resolução n'? 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coquefral (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 constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favorável.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econoiniá como conclusão de seu Parecer fiq 421,
de 1981), que autoriza a PrefeituraMunicipal de Florianópolis (SC) a elevar
cm Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

17
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, favorãvel.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura -Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqífenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

18
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,
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.

IO

12
Votação, em turno único, do Pfojeto de ResoluÇão n9 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a PreÍCitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorável.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (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 Municfpios, favorável.
14
Votação, 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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
15
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 a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dei:e5Sete 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 jurídicidade; e
-de Munic!pio, favorável.
16
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$
31.75.6225,00 (trinta e um milhões, seteCei1tos 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 Municípios, favorável

•

19
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 CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentãdõ pela Cóinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciona1idade e juridicidade; e
-de Munidpios, favo-rável.
21
Votação, em tu{no único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 11 396,
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 oitó milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitoçentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar
em CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

23
Votação, em turno único, do Requerimento nq 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.
24
Votação, em turno ·úniCo, do Requerimento n~' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.

•

•
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25
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freite, solicitando úfgêõcia, 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).
26
Votação, em turno único, do Requerimerito n'i' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo irtTitulado "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.

•

27
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i' 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.

28
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, fã"Vorâvel; e
- de Educação e Cultura, favorável.

•

•

29
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 117, de
1979, do Seriãdor Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.
30
Votação, em primeiro turno {apteciaçãOP-ielimiriar dajúridícidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inJurídicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
31

•

Votação, em primeiro turno (apreciaÇãO preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
32
Votação, em primeiro turno (ã.prCciaÇão j::lrelimiilãr da constitucionalinos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quérciã; que isenta do Imposto de
Renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

d~de,

33
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 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 Just,iça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
34
Dis~ussão, em turno únicO-, dO --Projeto de ResoluçãÕ n'i' 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 elevarem
CrS 5.700.000,00 (cirico rriilhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, pela
ordem, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Soube, por linhas travessas, que há presentes no Senado 41 Srs. Senadores que responderam à chamada na portaria - 41 Senadores.
V. Ex', atendendo ao que manda o Regimento da Casa, suspendeu a sessê o peJos lO mTil-ufoS- regimentais, e fez novo pregão da sessão, para que, dos
41, 34 estivessem presentes, mas só apareceram 29; mas constam 4 I Senadorc..o presentes.
Então, Sr. Presidente, lanto quanto V. Ex' eu sou interessado nomaior
número de Senadores presentes. V. Ex' representa o Senado, como instituição, e eu represento o povo, humilde e explorado com essas ausências, depois de haverem pas-sado pela porta 41 Senadores, quando apenas 29 atenderam, aqui, ao pregão de chamada.
Portanto, pediria a V. Ex•, Sr. Presidente, que de hoje em diante, não só
aqui no Senado, como tenho mantido, através de dois anos, esta minha atitude, e que muitos Srs. Senadores reprovam-na, porque os chamo ao cumprimento do dever então, repito, aqui, no Senado, mas hoje em diante, também
no Congresso Nacional, sem número, não se votarâ coisa alguma. Vou derrubar sessões lã, também. Hoje, começarei _no Senado, haja o que houver;
arrostem-se as circunstâncias que pesarem sobre mim, vou começar a pedir
verificação- de quorum.
Sr. Presidente, lá, para abertura da sessão, pelo art. 28 do Regimento
Comum, são necessários 11 Srs. Senadores e 77 Srs. Deputados presentes.
Abre-se a sessão com 5 presentes, I ou 2 Srs. Senadores e 2 ou 3 Srs. Deputa~
dos. De Q1odo que é isto, Sr. Presidente: votam-se, no Congresso, leis com 8,
10, 12 ou 15 presentes. Sr. Presidente; já vi uma lei votada com menos de 10
presentes, como se ali estivessem presentes 222 Srs. Deputados e 36 Srs. Senadores.
A esta altura da minha vida, e já que estou preparando as malas e as
cuias para me despedir saudosamente, nós vamos fazer esse repto. Hoje, vou
enfrentar o Congresso Nacional.
Aqui, por exemplo, 41 Srs. Senadores passaram pela porta de votação.
Quer dizer, 41 Srs. Senadores farão jus ao jetton de comparecimento, o que é.
mais grave. Aqui, compareceram e votaram 29 Srs. Senadores. Portanto, 12
Srs. Senadores se subverteram- desculpem-me a expressão que é do interior
- quer dizer, viraram sorvete, sumiram, aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao ilustre Senador
Dirceu Cardoso-que- conclua nos 5 minutos de que dispõe p: ra a questão de
ordem.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Para concluir, apenas desejava que V.
Ex• tomasse uma providência com relação a isso, porque 41 Srs. senadores
são os que estão presentes, mas estiveram presentes na votação apenas 29. E
os 12 Srs. Senadores, onde foram? E se costumava dar quorum, e nós teríamos
votado todas estas leis.
O que quero, Sr. Presidente, não é obstruir a votação, quero é que o Senado Federal, meu Senado e o Senado de V. Ex', o nosso Senado, vote aqui
com o número de Senadores que o Regimento estabelece, pede e preceitua.
Isso que quero, essa serâ a minha diretriz.
Mas, hoje, no Congresso Nacional, não serâ aberta a sessão se não h )Uver 11 Srs. Senadores e 77 Ses. Deputados presentes. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Dirceu
CardOso, V. Ex•, na verdade, não fez nem questão de ordem, nem recla~
mação. V. Ex• fez uma exortação à Presidência.
Eu que sou, como V. Ex• disse, o guardião desta Casa, o primeiro deles,
pela responsabilidade que tenho, devo defen~ê-la de pronto, e sinto-me muito
feliz de dar explicação a V. Ex• Disse que havíamos contado 30 Srs. Sena.dores presentes ac;> plenário. Votaram 29, um se excusou de votar; eu presente,
que não vOto, só voto para desempate, 31 Si:s. Senadores; 8 Senadores do Partido Popular estavam com a sua Bancada reunida em assuntos de economia
interna do seu Partido, não atenderam à chamada, são 39 Srs. Senadores; 2
Srs. Senadores do PMDB estão dirigindo simpósio, com alta participação popular nesta Casa. Aí, estão os 41 no mínimo a que V. Ex• se refere. O que não
cabe, evidentemente, ao Presidente da Casa, e a nenhum Senador, é apanhar,
pela ponti!; do paletó, os Senadores, para trazê-los para a votação.
De m1neira que os 41 Srs. Senadores que deram entrada na Casa realmente estavam na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passaremos, agora, à apreciação do Requerimento n~' 321/81, de autoria do Senador Luiz Viana, lido
no Expediente.
Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurema o parecer da Comissão de
Relações Exteriores.
O SR. ADERBAL JUREM A (Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
~com satisfação que, pela Comissão de Relações Exteriores, opino favo~
ravelmente à licença para se ausentar do País, como observador do Brasil, nas
Nações Unidas, em Nova York, do Senador Luiz Viana Filho.
Apenas, para não me estender, quero salientar a felicidade da escolha,
porquanto, nesta Casa, todos conhecem a trajetória política e intelectual do
Senador da Bahia, Luiz Viana Filho, historiador, biógrafo, membro da Aca~
demia Brasileira de Letras, e que i rã, sem dúvida, representar brilhantemente
esta Casa, como observador das sessões na ONU, sediada em Nova Iorque,
Estados Unidos. O meu parecer, pela Comissão de Relações Exteriores, ê favorável.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O parecer conclui favoravelmente à autorização solicitada.
Completa a instrução da matêria, a votação, que deveria ser feita nesta
oportunidade, fica adiada por falta de quorom.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estando presentes em plenário menos de 11 Srs. Senadores, a Presidência vai suspender a sessão por lO
mii1Ulos, fazendo acionar as campainhas.
Estã suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas, a sessão é reaberta às 18 horas e 8 minulús.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estâ reaberta a sessão.
Srs. Senadores, permanece a inexistência de quorum.
__Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para- a sessão extraOrdinária, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão, ern turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu parecer n9 652, de 1981), do projeto de Decreto Legislativo
n' 6, de 198 L (n' 63 (80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Tratado ct.e Arpizade, Cooperação e Comércio, concluído entre o Governo da
Repúblicâ. Federativa do Brasil e o Governo da Repúbica de Zâmbia, em Lusaca, a 5 de jljllhO de 1980.

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n' 667, de 1981 ), do Projeto de Resolução n' 206, de
1980, qui autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de
Mato Grosso do sul, a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarentae cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-3Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 666, de 1981), do Projeto de Resolução n~' 36, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões,
quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

-4Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 672, de 1981), do Projeto de Resolução n"' 87, de
1981, que suspende a execução da-Lei n~' 634, de 19 de abril de 1975, do Município de Rinópotis, Estado de São Paulo.
o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)

ATA DA 154~ SESSÃO, EM 16 DE SEtEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
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EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDf:NCIA DO SR. JUTAHY MAGALHÃES

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michi1es- Raimundo Parente- Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire - José Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Agenor Maria- Martins Filho- Hüinberto Lucena- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo
Coelho -- Luiz Cavalcante - Teotóiiio Vilela - Gilvan Rocha- Lourival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lu~~
·Viana - Dirceu Cardoso -Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral
Furlan -José Caixeta - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito
Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo -José Fragelli- Mendes Canale- José: Richa- Evelâsio Vieira..:...... Jaison Barreto- Arno DamianíPedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamÔs nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de_lei que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

E lido o seguinte
.PROJETO DE LEI DO SENADO N• 266, DE 1981

Autoriza o abatimento, da renda bruta, das despesas
com o pagamento de aluguéis de imóvel residencial.

O Cqngresso Nacional decreta:
Art. 1. As pessoas físi.cas poderão abater da re-nda bruta,
para efeito do cálculo do Imposto de Renda a pagar, as despesas
oomprovadamente realizadas com o pagamento de aluguéis de
imóvel residencial.
Art. 2. 0 O benefício previsto no artigo anterior vigorará a
0

partir do exercício financeiro de 1982, ano-ba.se de 1981. _
Art. 3. 0 O Poder Executivo, ouvido o MinLtério da Fazenda,
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, di.~ndo,
inclusive. sobre a forma de comprovação do pagamento das doe·spesas a que alude o art. 1.0
Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. 0 Revogarn~se as disposições em contrário.
Justificação
A3 recentes invasões de terras urbanas desocupadas, por milhares de pessoas sem moradia, demonstra, à sociedade, a gravi-
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dade do p-roblema habitacional brasileiro - irrecusavelniente uma,
das mais graves questões sociais enfrentadas pela população deste
País.
______ _
Em verdade, como d_ecorrência do evid·mte malogro do Sistema
Financeiro de Habitação, a maioria do5 chefes de f.amilia brasileiros já não li'"'-a1s acalenta o sonho de acesso à casa_ própria~ meta
virtualmente inalcançável para os q·ue sobrevivem exclusivamente
de seu salário.

Nesse contexto, somos, basicamente, mn povo constituído por

•

inquilinos, que paga aluguéis excepcionalmente elevados para t-er
direito a um teto. Aliás, há pouco tempo, os aluguéis foram majorados em percentuais acima de oltenta por cento, tornando-se
despesa insuportável para a magra bolsa popular.
Em assim sendo, cremos que, por uma questão de justiça,
devam os locatários ter assegurado o direito de abater integralmente, da renda bruta, para efeito de eálculo do Imposto de Renda
a pagar, as despe3as efetivamente realizadas com o pagamento
de aluguéis.
Aliás, é int-eressante resSaltar, a. esta altura, que, no Brasil
as pessoas que m-oram em casa própri:a não computam dentre seu~
rendimentos quantia relativa ao aluguel presumido de seu imóvel
re.idencial, tal eomo ocor.re em muitos paSses.
É justo, por conseguinte, eliminar-se a discriminação ora vigente ·c-ontra os que não di.spõem do privilégio da casa própria,
tendo estes o direito ao abatimento integral das importâncias correspondentes ao.s aluguéis que pagam, sem a -desarraz.o.ada limitação estabelecida pelo Regulamento do Impo.st<> de Renda.
Tal benesse - é de recordar-se·- já é ;reconhecida à.s pessoas
jurídicas, que podem abater. integralmente, suas despesas com
aluguéis para fins de cálculO do lucro tributável.
-

•

As.sinale-se, por derradeiro, que a _proposição contempla. matéria de natureza tributária, e não matéria fi:n;anceira, motivo pelo
qual pode o Parlamento tomar iniciativa a respeito. No âmbito
desta Casa ·aliás. já foi firmada orientação a respeito, em função
d~ -parecer. emitido pelo ilustre ex-Senador It!ilivlo Coelho que,
pronunciando-se sobre .o assunto, concluiu: "Impõe-se a esta Comissão .(de con.stituição e Ju.stiça) uma tomada de rumo a respeito
da tormentosa e complexa questão. E, após o exam·e criterioso que
buscamos, t-endo .sempre -em vista a interpretação do texto oonstituclonal como uma unidade indivisível, a oUtra conclusão não
chegamos .senão à de que ao Parlamento compete, tambéffi a
lnl~iativa de leis que tratam <1e matéria tributária -por e tar ela
e~luída do conceito formulado pela própria Em•enda Constitucional em vigor".
Nesta conformidade, em $e .tratando de inici·ativa rigorosamen-

te constitucional e que ensejará amplas_ e positivas repercussões
de caráter sociaJJ toemos a convicçá<> de que merecerá a aprovação
desta Casa.

Sala das Sessõe3, 16 de setembro de 1981. -Roberto Saturn.ino.

..

•

(As Comissões de Constituiçilo e Justiça, de Economia
e de Finanças.!

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O projeto lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A Presidência recebeu as
Mensagens de n•s 247 a 260, de 1981 (n•s 397 a 402 e 406 a 413/81, na origem), de 15 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos
termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado
propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de Caarapó, Deodãpolis, Bela Vista e Angélica (MS), Caçador (SC),
Campo do Meio, Candeias, Boa Esperança, Buritis, Caratinga, Claro dos
Poções, Divinópolis e Espera Feliz (MG) e Boa Esperança (ES), sejam autorizadas a realizar operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - A Presidência recebeu,
ainda, as Mensagens n•s 261 a 263, de 1981 (n•s 403 a 405/81, na origem), de
15 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do
disposto no art. 42, item VI da Constituição, submete ao Senado propostas
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os Governos dos Estados do
Espírito Santo, Santa Catarina e Sergipe sejam autorizados a realizar operações de cr~dito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Em adiatamento a designações anteriores a Presidência comunica ao Plenário que, além dos Senadores jâ indicados, comparecerão à Sexagésima Oitava Conferência Interparla-

mentar, em Havana- Cuba, o Setlador Murilo Badaró, como Chefe da Delegação e o Senador It:;~.mar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turnO único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 652, de 1981), do Projeto de
Decreto Legislativo n• 6, de 1981 (n• 63/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação eComércio, concluído entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Repúbli~ de Zâmbia, e Lusaca, a 5 de junho
de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão; a redação final é considerada definitivamente
aprovadaf nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projetó de Decreto Legislativo n• 6, de 1981
(N• 63/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1981
Aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio,
concluído entre o Governo da Repúblia Federativa do Brasil e o Governo da República de Zâmbia, em Lusaca, a 5 de junho de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Ê aprovado o texto do Tratado de Amizade, Cooperação eComércio, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e Q
Governo da República de Zâmbia, em Lusaca, a S de junho de 1980.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua publi~
cação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Item 2:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 667, de 1981 ), do Projeto de
Resolução n9 206, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Nova Andradina, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
845.980,00 (oitoceritos e- quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n9 206, de 1980.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, ;nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Estado de
Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS 845.980 (oitocentos e quarenta e
cinto mil. novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de Maio
Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 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, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Ca_ix_a Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ....... FAS, destinado à aquisição de
equipamentos para coleta de lixo, 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 (Jutahy Magalhães) -

Item 3:

Discussão, em turno único, da.redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 666, de 1981 ), do Proieto de
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Resolução n9 36, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 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.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai a Promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n9 36, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Vl, da Constituição, e eu, Presídetlfe, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO No
DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, a elevar em CrS 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro mi/hões,_quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I"' É a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de ll de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada 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, a fim de que possa contratar uma
operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do Estado çl.e São Paulo
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à execução do Programa CURA, naquela Cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigOr na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 4:

Discussão, em turno (mico, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 672, de 1981), do Projeto de
Resolução n"' 87, de 1981, que suspende a execução da Lei n'? 634, de
to de abril de 1975, do Município de Rínópolis, Estado de São Paulo.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai a promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 87, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VII, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO NO

, DE 1981

Suspende a execução da Lei Jt9 634, de JP de abril de 1975, do Município de Rinópolis. Estado de São Paulo.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 24 de &çtembrp
de 1980, nos autos do Recurso Extraordinário n"' 92.688-7, do EstadO de slo
Paulo, a execução da Lei n' 634, de I• de abril de 1975, do Municípió de R.inópolis, Estado de São Paulo, que estabelece horários dos estabelecitnefltoS
bancários, e dá outras providências. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Esgotada a matêria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, nesta oportunidade, a apreciação do Requerimento n"' 321/81,
lido no Expediente da sessão ordinária de hoje. A proposição recebeu parecer
favorável. da Comissão de Relações ExteriOres, não tendo sido vetada por falta de quorum naquela sessão.
Em votação o requerimento.
O Sr. Dirceu Çardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação.

Setembro de 1981

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nobre ex-Presidente Senador Luiz Viana Filho recebe a honrosa incumbência de desempenhar ou de representar o Brasil na XXXVI Reunião da
ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos.
Sr. Presidente, numa hora em que o mundo está precisando de entendimento, em que o mundo está sob o guante da violência, de desrespeito, na África, riá Ásia, na América Central e na própria Europa, em que vimos, de
uma hora para outra, se desencadear lá um processo de violência que pode
chegar a derradeiras conseqüências, tenho o dever de fazer os meus votos de
que o Brasil se represente na Conferência da ONU, com uma das mais classificadas figuras deste Plenário. Sabe V. Ex• e sabe o Senado, que tive reiteradas vezes, embates violentos com o ex-Presidente Luiz Viana Filho, de quem
não guardo ressentimento, nem mâgoa, nem nenhum sentimento negativo,
porque S. Ex' representava o Senado, e eu, um simples Senador.
Portanto, quero prestar nesta oportunidade esta homenagem a S. Ext,
que recebe esta comissão honrosa de representar o País na ONU.
Sr. Presidente, nesta hora em que nós precisamos de quorum, nas sessões
- não refiro-me à pessoa do ilustre Presidente, mas a outros Senadores que
estão em vilegiatura pelo mundo, porque, na ONU há um comparC'cimento e
uma missão determinada - mas às outras conferências interparlamentares,
visitas de Parlamentares em bloco,- por este mundo afora, gastando dinheiro
do País e do povo. Quero crer, Sr. Presidente, que esse derramamento deveria
cessar um pouco. Precisamos econoptizar palito para equilibrar nosso orça~
mente.
O nosso in-irrtfgo chama~se inflação- não é PMDB, não é PP, não é PT,
não é nada disso, mas a inflação- que pode nos levar a conseqüências im~
previsíveis.
Portanto, Sr. Presidente, quero servir-me da oportunidade para dizer à
Casa que aQUeles embates que eu tive com o ilustre Senador Luiz Viana Filho
passaram; ele representava o Senado e a autoridade da Casa, e eu, um Sena~
dor que postulava algumas medidas. Mas faço votos, do fundo do meu coração, de que ele represente a Casa como, em todas as representações internacionais, tem muito bem servido ao País, a esta Casa, à cultura do nosso povo.
Sr. Presidente, eu ia derrubar a sessão, mas em homenagem- veja como
o tempo passa- a Luiz Viana Filho, deixei de tomar qualquer atitude deverificação de quorum. Ê com um prazer imenso que eu me associo às homenagens que recebe da Casa o ilustre ex-Presidente Luiz Viana Filho. (Muito
bem!)
~

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a autorização solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Hã oradores inscritos.
ConcedO a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
'
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Os jorn'1lis, as televisões e as rãdios, vêm divulgando constantemente e
apresentando através dos vídeos, produtores rurais mostrando colheitas perdidas, outras abandonadas por falta de comprador, como vem acontecendo
com a cebola, os produtos hortigranjeiros e inclusive com os suinocultores.
O Governo, que deveria estar nas propriedades rurais comprando toda a
produção para posterior distribuição à população por preços razoáveis, sim·.·
plesmente se ausenta do problema e deixa ao desespero muitos daqueles que
deram crédito ao slogan "Plante que o João Garante".
É sumamente grave o problema e não são os trabalhadores rurais que estão deixando a zona rural pelas cidades, mas também os proprietários rurais
anunciam a di5111osição de mudar de ramo, abandonando o campo e aplicando seus recursoS" no 'meio urbano.
Estamos, tudo indica, às portas de uma crise que pode igualar-se à de
1929, quando os bancos tíverilm di se apossar das propriedades para garantir
os empréstimOs concedidos e os produtores de café, com raras exceções, não
tiveram condições sequer de requerer uma concordata, indo diretamente à falência.
As mudanças nas diretrizes governamentais, alteradas quase que trimestralmente, são responsáveis em grande parte pelos desequilíbrios que vêm
destruindo a potencialidade económica e financeira de todos os setores produtores de nosso País. Não se pode planejar por períodos tão curtos e também não se pode trabalhar com juros tão elevados e sem a garantia de comercialízação.
Estas oscilações atingem mais de perto o meio rural, uma vez que, tanto
na pecuâria, na agricultura, como em qualquer outra atividade, o resultado
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só é conhecido no mínimo 3 Ou 4 meses depois do seu início, como a plantação do arroz, a criação de frangos, os produtos da suinocultura_ e em mais
longo prazo, a pecuária, quer de corte, quer de leite.
Quando o produtor rural toma recursos a um determinado prazo e juros
dentro de uma diretriz do Governo e essa_diretriz é alterada antes do produto
a que se dedicou ser comercializado, geralmente a descapitalização é ônus exclusivo do produtor, ficando o Governo assisHncl.o de longe as dificuldades e
o desespero dos que vivem da terra.
Reclamamos em nome desses dedicados patrícios para que o Governo,
atrvés de seus responsáveiS-Tia á-rea económica, tome imediatas providências
no sentido de estabelecer o seguro-agrícola e pecuário como medida protelara do capital dos produtores e, já agora, como providência que permitia manter no meio rural aqueles produtores já desanimados e desiludidos com os setores responsáveis.
A seca, as enchentes, os juros altos, o abandono do Governo, juntos, vão
transformar nosso Pais num sertão, se não modificar o pensamento dos tecnocratas no poder. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães) nobre Senador Amaral Furlan.

•

•

Concedo a palavra ao

O SR. AMARAL FURLAN (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na oportunidade em que se discute a revisão do preço de cana-de-açúcar
para o remanescente da safra 81 (82, endereço ao ilustre Presidente do Instituto do Açúcar e do Âlcool, Hugo de Almeida, as justíssimas reivindicações dos
plantadores de açúcar do Estado de São Paulo, consubstanci~das em documento àquela autoridade dirigido conjuntamente pelo Presidente da Federação da Agricultura do Estado de S_ão Paulo, Fábio de Salles Meirelles, pelo
Presidente da Organização dos Plantadores de Cana do Estado de São_ Paulo,
Hermínio Jacon, e pelo Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, Américo Utumi.
Nesse documento, Sr. eresideo_te, aqueles lideres reivindicam o acréscimo ao atual preço da cana-de-açúcar de três parcelas, a saber:
I. reajuste referente à correção do preço fixado em maio próximo passado, em função de terem sido utilizados, naquela ocasião, critérios, hoje consensualmente reconhecidos corno defasados em relação aos preços efetivamente praticados para corte, carregamento e transporte;
2. reajuste referente aos brutaís prejuízos agrícolas ocasionados pelas
geadas de 21 de julho próximo passado; e
3. reajuste referente ao aumento vegetativo dos custos de produção,
ocorrido no período de abril a setembro, o que importa em atualização dos
preços.
A justeza da necessidade desses reajustes, Srs. Senadores, está demonstrada em estudos acurados, levados a efeito por aqueles órgãos representativos dos plantadores de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo jã citados, e
ainda da Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, presidida por
DomingosJ. Aldrovandi, e que têm por base a posição 30/4/81/IAA que fixou o preço da tonelada de cana de açúcar para agosto em Cr$ 1.998, 77. As
parcelas correspondentes àqueles três itens que enumerei são, respectivamente. de aumento de 21,70%; 12.63% e 22.75%.
Não necessitO de me estender muito aqui, Sr. Presidente, para consubstanciar a justeza dessas_reivindicações. Esta Casa conhece, bem como o Brasil
todo não ignora, as dificuldades financeiras por que passam os plantadores
de cana do Estado de São Paulo, neste ano de duras adversidades climãticas,
quando prolongada estiagem e inclementes geadas afetaram sensivelmente os
indices de produtividade das plantações paulistas, drficuldades essas acrescidas de aumentos assombrosos d_o_s custos de produção, o que terminou praticamente por eliminar o capital de giro dos plantadores de São Paulo .
Reitero, pois, meu apelo inicial, Srs. Senadores, no sentido de que o Presidente do IA A, Dr. Hugo de Almeida, acolha os estudos_ e as sugestões daqueles ilustres líderes de São Paulo, determinando novos preços para o remanescente da safra 81/82 da cana-de-açúcar, adotando os reajustes sugeridos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Juthay Mªgalhães)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Fínanças como conclusão de seu Parecer n'? 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do MalQ Grosso do Sul a realizar operação de

empréstimo externo no valo i' deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob nos 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiç-a, /9 pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n9 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale-; e
-de Finanças (2" pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senad_ores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2

Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1979 (n9
1.467 (77 na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n's 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legfslaçào Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saiide, favoráveL
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1981 (n9
l.OOI/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob nos 640 e 641, de 1981. das Comis-

sões:
-de Educarão e Cultura; e
-de Finanças.
4
Votação, em turno__únk;o, do Projeto de Resolução_n9 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econorriia com.o conclusão de seu Parecer nº 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar ém _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 no 609, de 1981 da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
5
Votação, em turno útliCo, -do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Conlissão d-e Economia como conclusão de seu Parecer n9 619
de 1981), que autoriza a Prefe-itura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada tendo
PARECERES. sob nos 620 e 621 de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores_ Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, favó'rável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de s~u Parecer n9 625,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de crl!zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
~ de Constitui('ã0 e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
~ de Municípios, favorável.

7
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apre-·
sentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oiteh~a e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES. sob n's 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
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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 c nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 4, de 1981 (apre- sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e 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 Munidpios, favOrável.

da tendo
PARECERES, sob nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorâvel.
9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 7, de 1981 {apresentado pela Comissão de Ecoriomia 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 uín rhilhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, 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.
10
Votação, em turno Unico, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cru~eiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUição i Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,_ com
voto vencido do Senador HugO Ramos; e
-de Municípios, favoráveL
11

Votação, em turno único, do Projeto de-Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n 9 485,
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 montarite 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 Municipios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Coniíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munidpios, favorável.
'13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Mun-icfpa1-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 nos 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<>~ 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 CrS
40.955..908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob nos 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

16
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 seis mil, setecentos e vinte e cinCo cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável

•

17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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$ 2.7{8.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e virtte 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, favorâve[
18
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 elevarem
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cr-uZeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 88, de .981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parc>.cer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação F'"''-:.:. d,:; Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 {nove rililhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981); que autoriza à Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
-de Municípios, favorável.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 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 no 397, de 1981, da Comissão
~~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

22
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n 9
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678, de 1981), que autoriza a Prefeitura:- Municipal de Joinville (SC) a elevar
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
23

Votação, em turno· único, do Requerimento nO? 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, SOlicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escrito-r- Josué Montelto, _referente _ao_: ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasilei~a de Letrã.s.
24

•

Votação; -em turno únicO, _do Requeriniento -n.., 43, de 1981, do Senador
Louríval Baptista, solicitando a transcrição, -nhs AnaiS do Senado Federal,
das ordens do dia dos MinistrOs- do Exército da M_arinha e da AeronãutiCa,
baixadas em comemoração ao 179 aniversârio da Revolução ·de março de
1964.
25
Votação, em turno único, do Requerimento o"' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do ~egirnento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 240 de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participãção de representante dos empregados e
empresãrios na: a,dministrá.ção da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
26
Votação, em turno único, do Requerimento n9J49, 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 nb Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
27

•

Votação, em turno único, do-Reque-rimento n•r3t3, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senã.do n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
-

28
Votação, em primeiro turno, d_o_Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaborado_res e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 198!, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela çonstitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educacào e Cultura, favorável.
29

•

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras provi~
dências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador .J:osé
lins;

- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
-de Finanças, favorável.
•
30
Votação, em primeiro turno (apreciação prelimiriar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes QuérC13.~ 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 Jusflça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separadO do Senador Aderbal Jurema.
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31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos ~ermos do art. 29~ do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositiy_o da
Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previd_ência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
32

Votação, em primeiro t1irno (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 Quércía, que isenta do imposto de
renda o 13~?-Salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justir;a~ pela inconstitucionalidade.
33

Votação, em primeiro turno· (apreciação preliminar da constitucionali~
dade ejurldicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 163, de 1980, do Senador Orestes Qilêrcia, 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 inconstitucíonã.lidade e injuridicidade.
34
Discussão, em turno úniCo, dÕ Projeto de Resolução n~' 40, de l98i (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$ 5.700.0QO,OO (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 Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Con!i::-__
títuição e Justiça.)
35
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 198, 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 Comissões:
-de Constituição e Justir;a, pela constitucionalidade, juridicidade, e, no
mérito, favorável;
.;..:.(fe Leiislaçào -Socilii: favorãvel; e
-de Educação e Cultura, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 54 minutos.}
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA
NA SESSÃO DE 3-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, mais precisamente no dia 28 de agosto, eu defrontei, em
Ma naus, com o aparelho repressivo manipulado pelo Governador do Estado,
Sr. Josê Lindoso.
Sabia que o Sr. Governador do meu Estado era fornido de uma sedimen~
tação religiosa muito sólida, pois sempre fez questão de seguir os préstitos religiosos, debaixo do doce!, vestido com os talares da Ordem Mariana.
Jamais supus que o Sr. José Lindoso, para adquirir crédito, para se afir~
mar diante da guarda pretoriana que governa o Brasil, fosse capaz de um gesto tão rastejante, grotesco e sacrílego. Estudantes secundaristas, meninos de
doze a dezoito anos, pretenderam se reunir numa praça enorme, sem nenhuma dificuldades ou outros problemas que pudessem implicar numa depre~
dação, a fim de protestarem em favor de um passe único nos ônibus que trafegam na cidade de Ma naus, e se manifestarem contra o aumento das passagens
de ônibus. Nessa ocasião, desembarcou na praça uma coorte de gorilas despreparados para um contacto com uma mocidade tão estuante, tão pueril e
tão infantil. Um grupo de cem jovens, no mãximo, desarvorado, se socorreu
da Igreja que orna essa praça, a Praça de São Sebastião. Neste momento, os
esbirros invadem a igreja; depredam a igreja; atiram dentro da igreja; arran-
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cam dez jovens de dentro da igreja, abrigados nos altares, e os amontoam nos

camburões ~tacionados na p-raça, nos carros-prisões.
A esta altura, chego à praça e verifico que em um dos camburões, onde jã
havia cinco jovens, pretendiam se empurrar mais três; eu interferi junto à autoridade policial, a fim de que aquilo não acontecesse. Tratava-se de menores,
e era inadmissível o tratamento que eles estavam dispensando.
Houve um atrito. Fui atingido, espancado, no braço direito, mas não recuei no meu propósito de solidariedide aos estudantes. Neste momento, ~he
ga um comissário de polícia e me reconhece. Disse-me que tinha ordens expressas para levar os estudantes. Eu inquiri sobre o lugar para onde seriam levados. Ele respondeu: "- a um lugar que não poderia me revelar."
Diante disso, eu temi pela sorte daquelas crianças e me meti dentro do
camburão. Assim mesmo, eles trancaram o camburão, comigo dentro.
Chegamos a uma delegaciã. d-e polícia. Nessa delegacia, um delegado pretendeu me insultar, atribuindo ao meu comportamento um interesse eleitoreiro. Fui obrigado a dizer-lhe que todo arbitrário, todo tirano, todo pretoriano
é um poltrão, esconde-se sempre atrás de uma muralha de inocentes úteis, ou
de famintos que são obrigados a aceitar o emprego de soldado de polícia.
Mas se ele quisesse provar a sua covardia e a sua incapacidade, nós poderíamos ficar a sós numa sala. --Estou relatando estes fatos, porque não sei que desdobi-amentos haverá,
e não quero que as notícias sejam--aestO-iC1das. Gostaria até de não trazer ao
conhecimento da Casa o acontecido, para que não se pense que pretendo alcançar algum fim eleitoreiro. Mas, diante das notícias veiculadas em toda a
imprensa; diante das notícias que já correram por todos os jornais; diante da
posição da Igreja, no Amazonas, que fechou o templo, porque foi profanado,
e está a exigir uma cerimônia de abertura muito séria, que só pode ser praticada pelo arcebispo, eu sou obrigado a relatar os fatos, a fim de que fiquem
consignados, e no futuro se possa ajuizar melhor a respeito deles, ou num tribunal popular ou no juízo finaL
Sr. Presidente, o fato é que o delegado geral, diante do insulto que me foi
dirigido, Compreendeu a minha reação a afastou o delegado menor do recinto; assim, o incidente foi sup,C(r"ado. Só me retirei do local com os estudantes,
que foram colocados imediatamente à minha disposição; sou obrigado a fazer
justiça ao delegado geral, um moço educado, que me entregou todos os estudantes presos. Saí com eles e os levei às suas casas. Mas, o arbítrio, a prepotência foi exercitada pela Polícia Militar, que não tinha a menor condição de
exercitar um contato com estudantes secundaristas. O erro foi do Sr. governa~
dor do Estado, que deu ordens expressas à Polícia Militar.
Tive oportunidade de -COnversar com o próprio Secretário de Justiça,
logo em seguida. Ele me disse que a ordem era impedir a concentração, mas
que ela seria impedida pela Policia Civil, ajudada, naturalmente, por algu11s
policiais rrlilitares, embora não sob orientação direta da Polícia Militar. E a
Polícia Militar, truculenta, arbitrária, despreparada para esse contato, partiu
para a invasão da igreja. Senhoras, que estavarn assistindo ao ritual, foram
espancadas; os policiais chegaram a invadir até a residência dos frades capuchinhos. Transformaram a igreja numa verdadeira rinha, num verdadeiro ringue, numa verdadeira arena.
Sr. Presidente, gostaria que o Governo repensasse profundamente esses
acOntecimentos. Eles não são obra de insufladOres; ninguém infufla se não hã
motivação. Deve haver uma motivação, deve haver uma raiz; e hã, de fato: é
o descontentamento, o descontentamento pela carestia, pelo achatamento
dos salários, pela inflação, pelo desemprego, por todo esse estado hospicial
que sufoca a Nação. Não temos um encaminhamento seguro, não há uma esperança, não há um roteiro; todos nos sentimos desarvorados. Claro que,
diante disso, tudo pode acontecer.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex'" um aparte?

O Sr. Lá=aro Barboza -

Permite V. Ex'" uma rapidíssima intervenção?

O SR. EVANDRO CARREIRA -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Evandro Carreira, gostaria apenas de
citar uma frase e peço a compreensão-do nobre Senador José Li os. QUero di~
zer a V. Ex'- que, ainda hoje, li nos jornais de ~rasília que dentre todos os casos assistidos pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mais de 50% deles foram no atendimento de pessoas com problemas mentais. V. Ext. se referia, há pouco, ao estado hospicial do Brasil e apenas no ano p-assado, em
Brasília, segundo os jornais de hoje, o Corpo de Bombeiros retirou das ruas e
levou para os hospitais, mais de ·seiscentas pessoas com problemas psiquiãtri~
cos. E o próprio jornal fazia o comentário de que era em virtude do desem~
prego, em virtude da subnutrição e em virtude da fome que, infelizmente,
"
tornou-se companheira de milhões de irmãos nossos.
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O SR. EVANDRO CARREIRA- Exatamente, nobre Senador Lázaro
Barb-~~a. Esse descontentamento, esse estado caótico, esse estado indefinido
de completa desorientação e o desespero das populações marginalizadas é
que são a causa do insuflamento. Admito_que haja um ou outro agitador perdido, mas não é possível que esses agitadores estejam espalhados por todo o
País, ...
O Sr. José Lins - Permite V. Ext. um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA-... em todos os municípios. Seháagitadores em todos os municípios brasileiros, em toda parte, em todas as esquinas, Sr. Presidente, então nós estamos no fim.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Uns- Senador.Evandro Carreira: lamento profundamente o
que aconteceu. Se quando informa V. Exf. foi obrigado a embarcar num carro
da polícia para acoinpanhar ·estudantes e outras pessoas que foram levadas à
delegacia e, -lá, teve problemas finalmente superados pela intervenção de uma
autoridade a que V. Ex.• se referiu elogiosamente. Gostaria de chamar a
atenção para o fato de que essas manifestações, nobre Senador, estão se repetindo, sistematicamente, nas capitais do País, e isso não acontece por acaso.
V. Ex'll diz bém que deve haver uma causa para o insuflamento, e eu digo "diz
bem," porque V.,Ex' assim, admintiu explicitamente esse insuflarnento. Os
estudantes, a mocidade não faz isso sem ser insuflada, sobretudo em visível
seqUência que denota uma organização ou a escolha de momentos certos para
o desencadeamento de um processo de protesto. Ora, nesses casos o Governo
terá, pelo menos, de estar presente através da polícia ou de alguma autoridade para evitar o que aconteceu, há pouco, em Salvador. O que aconteceu ali
foi terrível. Foram depredadas, antes que a polícia chegasse, muitas viaturas,
mais de 60 ônibus. E as coisas continuam preocupando naquela cidade. Se o
Governo omitir-se em Manaus ou onde isso aconteça, as coisas poderão ir
num crescendo até acontecer o mesmo que aconteceu na Bahia. Fato semelhante aconteceu em Belo Horizonte, V. Ex' sabe disso. A nossa responsabili~
dade é portanto grande, e quando eu digo nossa, refiro-me não só ao PDS,
mas também à da Oposição. Não podemos emprestar a nossa solidariedade a
atos de vandalismo a protestos conduzidos dessa maneira. O direito dt: protesto, de reiviri.dicação, é legítimo, mas evidentemente a balbúrdia, a desordem, não interessam a ninguém, ou melhor, interessam apenas àqueles que
não desejam que o País se encaminhe para o seu destino democrático.

•

..

O SR. EVANDRO CARREIRA- Nobre Senador José Lins, admitiu o
insuflamento, e continuo admitindo, mas não da parte de agitadores. Acredito piamente que o insuflamento é provocado, exata e precisamente, pela desordem do Governo. Quem causa a desordem é o Governo. O Governo está
desordenado, caótico, vivendo um estado hospicial. f: ele que provoca, é ele
que insufla porque, nobre Senador, os estudantes secundaristas não precisam
pedir autorização.
O Sr. José Lins - Para quê?
O SR. EVANDRO CARREIRA - Para reunião sem armas, ninguém
precíS:a pedir autorização. Esse é um sofisma da canalha policialesca, para im~
pedir a manifestação do pensamento livre. O estudante pede, requer, comunica que vai se reunir numa praçã ampla, sem a menor possibilidade de depredação; e não houve nenhuma depredação neste ato. Quero lhes dizer o seguinte: o Governo é tão estúpido, a repressão pretoriana é tão tola, tão creti~
na, que não entende que 100 estudantes falarem duas ou três horas contra a
Rainha da Inglaterra, não vai resolver nada- eles se cansam e vão embora.
Agora, se colocam 100 soldados, o resultado é que no fim, havia 5 mil pessoas; e aquilo que os estudantes pretendiam, inicialmente, não foi obtido;
mas, possivelmente, de acordo com a sua tese, nobre Senador José Uns, aquilo que os agitadores queriam, foi obtido, pela estupidez da repressão policial.
Foi ela que provocou tudo e é ela que provoca exatamente a desordem.
Todo mundo quer se promover. Agora rt).esmo, os jornais estão anunciando, em manchetes, que o Tenente-Coronel Comandante do 001-CODJ
do I Exército foi promovido, por merecimento, a Coronel; é aquele que deu
ordem para a operação do Riocentro. Todo mundo quer fazer alguma coisa
para agradar o grande Tigelinus. Não sei onde ele está; nào sei onde está esse
Tigelinus entronizado. Mas que há uma grande guarda pretoriana, há. Todo
soldadinho, todo espoleta, todo alcagüete quer agradar, para poder ser pro~
movido, para poder ganhar um lugar melhor ao sol, dentro do sistema repres~
sivo, dentro deste aparato militar que está espaldeirando o povo, que está
provocando a desordem. A ordem seria alcançada pelo Governo, se ele atendesse a essas solicitações populares, às carências populares, se atendesse a esses anelos, a esses desejos insopitâveis da população que está faminta.
Como é possível um estudante pagar vinte e cinco cruzeiros, por uma
passagem de ônibus, quando o seu pai ganha, no máximo, 3 salários míniw
mos?

.-
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O Sr. José Lins - V. Ext- me permite?
O SR. EVANDRO CARREIRA- Ouço, novamente V. Ex•, com muita
honra.

O

O Sr. Lá2.aro Barbo2.a apartear também V. Ex•

E eu estou aguardando pela oportunidade de

O SR. EVANDRO CARREIRA- Muito obrigado.

o Sr. José Lins -

Senador Evandro Carreira~ V. Ex• mesmo se torna

agressivo~ quando expõe os seus pontos de vista. O estado emocional de V.

Ex• não permite analisar tranqüilamente o que se passa. O Governo não pode
ter interesse em baderna.

O SR. EVANDRO CARREIRA - Pois não.
O Sr. José Lins- Não são homens famintos que estão fazendo essas ba~
dernas. Não é o pobre que está com fome, que toma a iniciativa de fazer essas
coisas. V. Ex'" deve cair em si. Essa é a nossa responsabilidade.
O SR. EVANDRO CARREIRA- Exato. E, é essa a nóssa responsabilidade.

O Sr. José Lins- Não podemos deixar de reconhecer que hã problemas,
mas um levantamento desses estudantes, primários ou secundários, mostrarã
que não são eles os fan;tinto~ a que V. Ex• faz referência. Não são nem os estu~
dantes ...

O SR. EVANDRO CARREIRA- Nobre Senador, estou lhe dando o
meu testemunho. Nobre Senador ouça, ouça. Estou com a palavra~ não lhe
concederei aparte. Quero dizer que assisti, não_ sou mentiroso._ Havia 100 me~
ninos na praça. Permita-me, nobre Senador, dar esta explicação a V. Ex•

O Sr. José Lins- Desculpe~me V. Ex•
O SR. EVANDRO CARREIRA- Eram 100 meninos e basta-lhe dizer
que quando os meninos foram retirados do camburão e que o Delegado Ge~
ral viu o nível de idade deles, ninguém é agitador com 15, 16 ou 17 anos!

..

O Sr. José Lins - Nobre Senador ...
O SR. EVANDRO CARREIRA- Se V. Ex• quer falar, eu lhe cedo a
minha vez. Permita que eu conclua. V. Ex• usa uma estratégia que é também
pretoriana. V. Ext- pretende interromper o fio do pensamento. Tenho muito
concessão, mas vou chegar ao ponto de nã_o _ouvi~lo mais.

O Sr. José Lins

~

V. Ex• estâ zangado.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Estou relatando o que vi. Eram 100
crianças na praça; chegam 100 homens com escudos e metralhadoras e inves~

•

O SR. EV ANDRO CARREIRA- Eu estou calmo; é minha maneira de
falar ...

tem contra as crianças. Estas correm para a frente da igreja; os homens
avançam; entram na igreja; a guarda pretoriana entra na igreja. Em menos de
meia hora, havia cinco mil pessoas na praça.
Então, quem é o desordeiro'? É o governo! Quem é o desordeiro? h a
guarda pretoriana! f: a própria Policia Militar do Estado do Amazonas a de~
sordeira, porque não havia necessidade daquele aparato. Que deixassem os
cem meninos falarem. O povo estava transitando pela praça lívremente; eles
tinham um serviço de som portãtil, precãrio, que não alcançava mais de cem
ou cento e cinqüenta metros. Os garotOS estavam tranqüilamente com um an~
seio de falar, com um desejo também iOsopitável da mocidade, um desejo na~
tural. O resultado foi provocado pela desordem do Governo. E: o que eu que~
ro dizer a V. Ex•
Esta é a minha maneira de falar; sempre falei assim. Gosto de ser ouvido;
não gosto que tergiversem, não gosto que usem a minha palavra para desviar
o roteiro do meu pensamento.
Não houve depredação, e V. Ext- falou em depredação. O que foi depre~
dado foram alguns estudantes e algumas senhoras na igreja, os vitrais, os or~
namentos, os castiçais da igreja e as paredes furadas a bala; só! Não houve
nenhuma depredação.
Esta causa, nobre Senador, é palpável, é notória; não tentem esconder a
cabeça como avestruz. Nào tentem, porque o problema aflora em todos os
municípios. Não é só na Bahia. Ê em toda a aparte V. Ex• sabe disso.
O noticiãrio da imprensa não traz a lume tudo o que acontece. Agora
mesmo, o nobre Senador Dirceu Cardoso fala a respeito de pedras que foram
atiradas no Prefeito e no Governador da Bahia, às duas horas da manhã,
numa inauguração. to testemunho irretorquível, eloqüente, de que algo estâ
podre neste reino.
Há 17 anos, nobre Senador, esta Nação hipotecou solidariedade a um
movimento que se dizia revolução, mas não foi nada mais nada menos, do
que um golpe, um putsch que tomou o poder, implantou~se nele e não fez
nada em benefício do povo.

e

O Sr. José Lins -

Permite? V. Ext- estã calmo'?

sr~

José Lin$ -

Pode me permitir a palavra?

O SR. EVANDRO CARREIRA- Permita que eu conclua. Vê a técnica de V. Ex'? É uma técnica desagradável. Permita que eu conclua; só estamos quatro no plenário a dialogar.
Quem está provocando_ esta situação é o Govenro que aí estâ hã 17 anos.
Durante 17 anos, este Governo impingiu à Nação o Al-5, o Al-15, o A-69, a24; ele teve tudo e não fez nada. O povo estâ faminto; cinco milhões de nordestinos estão dispostos a descer em marcha forçada, assaltando para poder
comer.
Nobre Senador, outra vez o Nordeste foi salvo pelo gongo, com aquelas
chuvas de outubro. Nobre Senador, 52 bilhões não vão dar mais para pagar,
a fundo perdido, frentes de emergência em mercearias e em bodegas que fo~
ram assaltadas. Cuidado!
Na Rú_ssia, no dia 12 de março de 1917, apenas um milhão de famintos
invadiu São Petterbsburgo; enquanto isso, os Orloff esquiavam em Gstaad.
Ao receber a notícia de que marchavam um milhão de famintos, o Czar- respondeu: _.. Para eles bastam dois regimentos de infantaria e um de cavalaria".
E foram mandados três regimentos. Nobre Senador, na primeira descarga,
eles compreenderam que não podiam deter um milhão de homens famintos e
acabaram se bandeando para as forças revolucíonãrias.
O Irã se debate, hoje. numa crise terrível tentando uma teocracia. Por
quê? Porque um imperador também achava que tinha um nlodelo, um modelo que ele criou, ele e os seus cortezãos, e que esse modelo haveria de resolver
o problema iraniano. Não resolveu. O resultado é que o Irã, um dos países
mais ricos do mundo, dispondo de um potencial petrolífero extraordinãrio, se
deb-ate numa crise angustiante.

Ilustre Senador, hã uma razão, hã uma causa da desordem; é a desordem
do Governo 1 do modelo que o Governo teima e iilsiste em aplicar. Ele não
tem a coragem de sacudir este jugo e fazer uma retroação, retroagir, voltar àqueles modelos autôctones nossos e ro111;per com esse casuísmo; permitir o debate; não se esconder, tentando, através da repressão, sufocar aquilo que o
povo sente na alma, aquilo que o povo quer dizer. Deixem o póvo falar! Deixem o povo dizer!
Os agitãdores são conhecidos. O próprio delegado de polícia, na ocasião,
chamando a atenção do oficial que trouxe os rapazes, falou: HVocê não está
vendo que aí não existem agitadores'? Nós sabemos quais são os marginais
que pontificam nas rodovias, nos centros bancãrios para assaltar. Nós sabemos quais são os agitadores profissiõnais1 'l A Nação sabe onde eles estão!
Esta revolta não é mais de agitadores profissionais; essa reVolta é do povo; é o
povo; é o povo que já não agUenta mais 17 anos de sufoco, 17 anos de espera,
pelo milagre que não vem.
Ouço V. Ex' com muita honra.
O Sr. José Lins- Senador Evandro Carreira, peço desculpas a V. Ex•·
Não-tive a menor intenção de prejudicar o seu discurso, nem de provocar a'
reação que V. Ex• acaso tenha sentido. O que eu quis dizer foi que na Bahia
houve um protesto desta natureza; as autoridades não estavam advertidas e
V. Ex• sabe no que deu. Ora, movimento dessa mesma natureza não aconte~
ceu somente em Salvador; sistematicamente, tem tentado repeti~ lo em várias
cidades. O _Governo, porém, jã. prevenido, tem que tomar precauções para
que o que aconteceu em Salvador não se repita em outras áreas. Essas coisas
não são agradáveis; o Governo não tem a menor intenção de provocar badernas ou desordens. Claro, há problemas no País, mas a meu ver, não são os fa~
mintos a que V. Ex• se_ refere e nem os estudantes ...

O SR. EVANDRO CARREIRA- Os famintos ...
O Sr. José Lins- V. Ex• me perdoe, só um minuto a mais ... não são fa~
mintas nem estudantes que estão fazendo essas manifestações, que eu chama~
ria de provocações; elas são inSufladas, como V. Ext- bem disse. São orientadas muito bem dirigidas. Era só isto~ desculpe-me V. Ex' por tomar o seu
tempo.

O SR. EVANDRO CARREIRA- Pois não. Nobre Senador, mas o insuflamento é da parte do Governo. Não hã outro insuflamento; a origem do
insuflamento está no Governo, exatamente no Governo; os famintos, esses
estão exangues. Nobre Senador, os famintos, esses mal têm energia para ca~
minhar para O trabalho, para o salário de fome, para as frentes de emergência. Esses não_ têm condições, essa fome é uma outra fome, é uma fome mais
sequiosa, é a fome do estudante que lê, que vê a história do Brasil, que vê a
história univerSal e não se conforma cóm este estado de coisas,jã à beira do 39
Milênio, constatando um País como o nosso usar de técnicas da velha Roma,
contratar guardas pretorianas. Cada dia mais as Policias Militares se angus-

_4_4_26_Q..:._u_ln_<•_-f_e_lra_l_7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D_IÃ_R_I_O DO CONGRESSO NÀCIONAL (Se<;ão 11)

tiam e se ingurgitam, cada vez mais é preciso aumentar o efetivo para poder
reprimir, quando esse dinheiro poderia ser colocado a serviço da agricultura,
a serviço do bem estar social, a serviço do atendimento à previdência c:: à saúde. São máquinas.de guerra, são esCudos à prova de bala, coletes à prova de
bala, metralhadoras "Silenciosas, bombas de gás, toda sorte de parafernâlia
para a repressão. Mas se o agricultor precisa de um trator, ele não o consegue! Se o agricultor precisa de um financiameitto, ele não o obtém! Se o agricultor precisa de preço razoável para o seu produto, não é possJvCl! Ele ainda
é saqueado e pilha-do como se pilha no preço das mercadorias agricultáveis
neste País, quando elas atingem preço compensador no mercado internado~
naI.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,~ desordem estâ no GOvernO; os agitado~
res são elementos contratados pelo Governo, o caos estâ no Governo; estão
dentro do Governo; são funcionáriOs- Oo Governo, preparados exatamet:tte
para isso, para reprimir. para aSitar, pàra não deiXar que o povo fale, como se
fosse.. pOSsível conter o Povo para sempre.
A História se repete. O G6veiilo-DriiSilefr-O -retroage ao ano zero, ào an-o
40 da nossa era, com Tibério no poder. O General Galha estava se preparan·
do- com o seu SNI da época- para derrubar Tibério. Os cristãos, ri:á!fcalacumbas sendo oprimidos. É o mesmo fenômeno que se repete. Passaram-se
dois mil anos e mudaram apenas as fisionomias dos personagens. As com uni.
dades eclesiais de base trabalham na catequese, na orientação espiritual e
temporal do povo brasileiro, no ministério eXercido pela Igreja Católica
Apostólica Romana, no anseio de aglutinar, de ensinar. de dar posição aos
oprimidos, diante do quadro de ignomín1a qUe rege este País. Pois bem. Essas
comunidades são também insultãdas; são também saqueadas; são também invadidas.
Leio no joi'iial de hoje, por exemplo,- na Folha de S. Paulo- o seguinte:

RECRUDESCE A REPRESSÃO, DIZ D. ALANO
Brasília (SuCursal) - O bispo Alano Pena, esteve ontem em
Brasília para denunciar à imprensa '"o recrudescimento da repressão
na área de Marabâ, Palestina e trechos da Rodovia PA-150", onde a
Polícia Federal proibiu qualquer tipo de reunião das Comunidades
Eclesiais de Base, sob pena de prisão dos que não acatarem a ordem.
Ele considera que H.esse quadro de violência e íntimidação se prende'
à constatação objetiva de que o governo perde, cada dia mais, terreno diante do povo, por sua incompetência em solucionar os problemas básicos da população". Acredita o bispo que o governo quer
"criar um clima como o da época das guerrilhas (início da década de
70), para impedir que o povo se manifeste na hora das eleições".
Ele respondeu também às críticas feitaS pelo senador Jarbas
Passarinho, dizendo que ·~sua Excelência, em vez de gastar sua inte~
ligência e seu tempo nessa disputa deprimente pelo poder, com o go~
vernador Alacid Nunes, deveria ser aproximar mais de seu povo,
conhecer-lhe as angústias e as misérias, e empenhar-se na busca de
soluções justas. Ele não deve fazer da Igreja a responsável pelo
problemas que são gerados pela incompetência e falência do sistema
vigente".
Violências
Dom Alano Pena citou dois casos de violência que, para ele,
significam o recrudescimento da repressão. Eles ocorreram há 15
dias. O primeiro foi em Brejo Grande, onde a Polícia Federal, ..a
pretexto de procurar armas", invadiu as casas das pessoas cujos no~
mes constavam de uma lista entreque pelos ''guias'' (ajudantes do
Exército na época da guerrilha). O outro caso apresentado por dom
Alano foi o assassinato de Fernando Francelino, ocorrido no dia 17
de agosto. Segundo o bispo, Fernando, de 21 anos e ,gtorado,! do
distrito de Palestina, foi abordado num bar por policiais/que lhe deram quatro tiros pelas costas.
· ...
Dom Alano contou também que dois helicópteros do:.~xé~cito
têm feito conStai:ttes sobrevôos na região de Marabâ, o que deixa a
população completamente ''intimidada'', pois- explicou dom Alano - Heles ainda se lembram dos idos de 72 e 73, quando a popualação, que teve contato com os guerrilheiros, foi massacrada ou então recebeu uma la vagem cerebral tão grande, que os sobreviventes
preferem esquecer o que aconteceu naquele tempo".
Reafirmando a disposição da Igreja em continuar seu trabalho
de evangelização, o bispo lembrou que a Igreja "quer conscientizar
a população para que busque melhores condições de vida". Con·
cluiu afirmando que no Sul do Pará '"as condições de saúde são as
piores pos::~veis, as condições de educação são trâgicas, as condições
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fundiáriãs são caóticas urna única coisa funciona perfeítamente
bem, e bem _organizada: a repressãO".
Dois sacerdp_Íes foram presos, um cidadão foi espancado e outro assassinado, hã dias, por quatro policiais, pelas costas.
Sr. Presidente, o que,: pedem esses posseiros do Sul do Pará? A terra, a
terra que nã_o é de ninguém, que é de Deus. Querem a terra para trabalhá·Ja;
'SÓ a terra. Mas, as empresas poderosas. através _de um documento, na ma~oria
da,s vezes fajuto, na mái_oria _da_s vezes manipulado nos cartórios, aliciam as
autoridades policiais, se acumpliciam com o Governo, na ânsia de agarrar
aquela terra só para elas, enquanto o posseiro, que está ali hã vinte, trinta,
quarenta anOs. de boa fé, inocentemente, é expulso a ponta-pés pelos pistoleiw
toS e _pela .P!Ópria polícia~ -que an:na tocjo um esquema d~ repressão.
Os helicópteros sobrevoam a ârea, ~meaçando, quando deveriam estar
sobrevoando a Baixada Fluminense, quando deveriam estar sobrevoando os
antros de .cocaína, de maCOriha e de rilarginalidade nas megalópoles brasileiras. Ao invés disto, eles estão lá, atemoriz;ando o posseiro, invadindo casas,
apreendendo uma espingarda que, às vezes, ê para o uso da caça. para abater
um anim_al e matar a fome. É este o quadro.
Sr. Presidente. no meu Amazonas, a Polícia Federal se arma com o
ÍBDF e desce ao longo dos rios, inVadindo flutuantes casebres, tomando as
espingardas velha~. de cali_bre doze, dezesseis, vinte e dois, com mais de cem
anos de existência~ Apreendem essas espingardas, muitas que ainda são carregadas pela boca, com pólvora e chumbo. Quando não, invadem uma cidade
ribeiiinha e tjJmam os aparelhos eletrodomésticos ou outros pertences, como
aconteceu em Boca do Acre, onde vinte e tantas motocicletas foram retiradas
de dentro das casas dos proprietários porque eles exibiam noia fiscal de com~
Pra da Zona Franca de Manaus. Em razão diss__o, os objetos não poderiam·
sair da Zona Franca, nem para o interior do Amazonas e assim as motocicle~
tas foram tomadas, foram pilhadas, foram roubadas, furtadas pela Polícia
Federal. Há uns dois meses atrás, houve um leilão dessas motocicletas, que
foram distribuídas entre as vârias -repartições federais e estaduais do municí~
pio. Daí vem o descontentamento. Ninguém agUenta mais, ilustre Líder do
PDS. Diga V. Ex• ao Planalto que ninguém agUenta mais. Quem diz não sou
eu apenas, que sou um Senador de muletas ·e pobre; não tenho emprego, não
tenho empresa, não tenho aposentadoria. Quem diz é o povo, é o povão que
não agüenta mais, com dezessete anos de sufoco, dezessete anos de arbítrio,
que ele autorizou.
Nós autorizamos, Sr. Presidente, na esperança de que através da força,
com todos os poderes ditatoriais, os tecnocratas e os militares pudessem reali~
zar o bem~estar desta Naçãó. Dezessete anos de passaram, Sr. Presidente, e
nada; estã ai o caos, o Caos absoluto; ninguém se entende. A Previdência So~
cial declara que está devendo 200 bilhões de cruzeiros; agora descobre que
não são 200, são só 17. t uma delícia! tum estado hospicial, a loucura total,
o desvario. Ninguém se entende, ninguém sabe de mais nada.
As verbas destinadas ao BASA, na Amazônia, para repasse e aplicação
na área Amazónica, são conduzidas para Angra dos Reis. São doze bilhões de
cruzeiros para Angra dos Reis e mais quatorze bilhões de cruzeiros para Itaiw
pu. E nós não tínhamos necessidade nenhuma dessas obras faraônicas; ne~
nhumal.Bastariam três a quatro milhões de quilowatts naquela área. Não
obstante, ternos de fazer qualquer coisa tal corno Queóps, como Quéfren e
MiquerinoS"; tem de ser uma pirâmide enorme, para eternizar o poder revolucionário; um novo obeliscoA Não sabem eles que não há obelisco nenhum que
resista diante da fome popular. Digo '"fome" em todos os sentidos. Faminto ê
aquele que está no Nordeste, vendendo a filha, comendo e catando do rato.
Faminto também _é o estudante que não pode pagar a passagem do ônibus,
que sai de casa com fome, que chega e não janta. Esta é a fome do povo brasileiro, a fome de todos nós que chegamos no INPS e não encontramos assistência; dos que querem uma casa para morar e precisam barganhar, precisam
se inscrever no partido situacionista, precisam tomar a bênção do Deputado,
do Senador. Para arranjar um emprésthno na Caixa Económica, temwse que
leva.r autorizlção do político importante; caso contrário, não se consegue o
empréstimo.
Sr. Presidente, é assim que estamos caminhando, _em desespero. O povo
não agUenta mais. Não adianta repressão. A repressão traz a solidariedade da
população. É preciso que o GoverriO parta imediatamente pãra um diálogo.
Agora mesmo estamos esperando uma reforma, uma reforma que vai nortear
todo o comportamento eleitoral e político da Nação, Mas ela não vem. e se
veio, alguma coisa jâ veiO na base da alíquota, da parcela, em migalhas, em
doses--homeoPáticas, tentando engodar a Nação. Tudo isto faz parte de um
plano, de um engodo, de uma escamoteação, de mentiras, na vã tentativa de
permanecerem no poder. Mas será inútil. A ''Savak'', que era a guarda preto~
riana informática do Xá Reza Pahlevi, não agUentou, apesar. de possuir 250
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mil alcagaetes. Nào há regime policialesco, não hã máquina nenhuma que
possa deter um povo insatisfeito, angustiado, principalmente agora, à beira
do terceiro milênio, quando os meioS_de.informação nos comunicam tudo,
nos dizem tudo, nos informam de tudo.
Sr. Presidente, quero ressaltar, nesta hora, que eu não tinha itenção de
esmiuçar o problema, mas ·o ilustre Senador José Lins, que ê um homem inteligentissimO, vem tehta-riâo, num afã muito grande, justificar o estado hospicial que nos governa. Assim, fui levado a esses pormenores, a essas minúcias,
que eu ratifico em qualquer tribunal. A desordem é do Governo. Quem provoca a desordem, quem vive na desordem e irradia desordem é o_ Governo.
Ao invés -de aumentar o contingente policial, o Governo deveria orientaresses recursos para atender ao homem do ca_mpo, deveria inverter esse fluxo
destruidor, esse fluxo migratório que vem da zona rural para as-megalópoles
e reorientar esse fluxo, fazendo urna reversão n~le, para que retornasse para o
interior. Mas para retornar, Sr. Presidente, ê preciso dar tudo ao homem do
interior. Não adianta programa nuclear, não adianta Ferrovia do Aço, não
adianta Angra dos Reis, não adianta Itaipu; nada disto.
Tudo é supérfluo, enquanto o_ homem do interior não receber, em quinhões substanciais, toda a assistência que (fhomem da cidade recebe. E. preciso dar ao homem do interior todo o apoio, Sr. Presidente, a fundo perdido.
Assim nós desativaremos todas as Polícias Militares.
Sr. Presidente, o que se gasta com Polícia Militar, o que se gasta com o
aparato policialesco, não está no gibi. Tudo isto é dinheiro perdido, consumido inocuamente.
Mais ainda, Sr. Presidente: aquele soldado, que entra entra na Polícia
Militar e obedece às aulas, às orientações, cria uma mentalidade repressiva
tão forte que nunca mais deixará de tê-la.
Aquele qUe esteve numa guerra, aquele que foi preparado e esteve numa
guerra, enfrentou uma frente de combate, jamais esquece as mossas psíquicas.
Todos eles, quando retornam em tempo de paz, vêm perturbados - ou se
transformam em bandidos, ou ficam inúteis na sociedade.
Assim também o policial, preparado para o esquadrão de combate, este
soldado é preparado para espancar criança, para espancar velha. A ordem é
esta: Hnão respeita; se o Tenente dizer mata, mata".
Veja bem, ao invés de se- desenvolver a mentalidade do amor,
desenvolve-se a mentalidade do assassínio. Nós estamos criando assassinos
em potenciais. Todo esse aparato repressivo é um embrião de assassinos em
potencial. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA
NA SESSÃO DE 4-9-81 E QUE, ENTREGU[:: Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Serei breve. Quero falar sobre o desamparo em que se encontra a economia amazônica, agora em total desalento e desesperança. Todos os planos,
todos os truques, todas as prestidigitações falharam, principalmente o celebérrimo PROBO R, de ampraro à política gumífera.
Percorri, agora, todo o rio Juruã, desde Cruzeiro do Sul, no Estado de V.
Ex•, Sr. Presidente, que lhe é muito íntima, e que o trata com muito carinho.
Desci de- Cruzeiro do Sul até Tefé. Fiz o juruá todo; ao longo daqueles beira~
dões, maJs de mil toneladas de borracha aguardam preço. O Governo garantiu o preço de Cr$ 191, por quilo, mas não estã pagando um tostão. Os comerciantes especulam, pagando Cr$ 130,00, ou Cr$ 140,00 no máximo,
aguardando com isto uma futura negociata com a própria SUDHEVEA.
Sr. Presidente, é desesperador o estado financeiro, o clima econômico
daquelas populações, completamente desassistidas e abandonadas. O Sr. José
Cesário, Superintendente da SUDHEVEA, engalanado nos gabinetes refrigerados de Brasília e do rio de janeiro, quari.do saiu em propaganda do PROBOR, conclamou a todos por aqueles beiradões, para que colhessem látex,
produzissem borracha. Fez comícios patéticos, dizendo que sem látex a economia brasileira ficaria garroteada~ -estrangUlada, na hipótese de um conflito
no Sudeste da Ásia, ou se o dominó chinês se expandisse e tomasse conta daquelas âreas produtoras. Nós dependeríamos de 60 mil toneladas de borracha
vindas do Sudeste da Ásia. S. S• disse que havia necessidade ingente de toda a
população Amazónica se embrenhar pela selva e catar látex da hévea brasiliensis.
Assim foi feito, e agora aquela população cai em desalento. O Sr. Cesário nern sequer lhes aparece. A SUDHEVEA não existe, os bancos não têm
autorização para comprar e o particular barganha na base de Cr$ 130,00. h
preciso- ser compadre do aviador, do comprador; é preciso gozar da sua intimidade para obter Cr$ 140,00; assim mesmo, a pagar às vezes, dentro de 30,
60 ou 90 dias.

Sr. Presidente, o quadro é desesperador. Acontece com a borracha;
acontece com a juta; acontece com a castanha. Estâ acontecendo com tu_do! E
o ribeirinho, o interiorano, aquele que se entrega, ainda por amor a gleba, ao
extrativismo não predatório na Amazônia, está hoje disposto a juntar os seus
terens e partir para a mega1ópole, complicando mais o processo de concentração demográfica, criando maiores problemas e ampliando a marginalidade
já exiStente.
Sr. Presidei1.te, eu me pergunto: onde está a ação do Governo, no momento em que vemos um agente seu, como o Sr. José Cesârio, da SUD_HEVEA, perambular pelas cidades gumíferas da Amazônia, garantindo que traz
a palavra do Governo, que é a Palavra do Governo, pedindo que todos pro-duzam borracha, porque a SUDHEVEA garantirâ? Em Tefé, S. S• chegou a
ponto de dizer que na hipótese de haver um acúmulo de quarenta a cinqUenta
toneladas de borracha, telegrafassem imediatamente que ele viria em socorro.
Sr. Presidente, parece até que estamos na ..casa da sogra". A que ponto
riós chegamosl Um agente do Governo, de alta responsabilidade, dá uma
orientação desta natureza, dá um roteiro deste porte: .. quando se acumular
um montante de quarenta ou cinqUenta toneladas, telegrafem para: mim que
eu virei tomar as providências, eu virei cOmprar."
Os telegramas já vieram, em quantidade; jã chegaram aqui, e o Sr. José
Cesário não aparece; e não aparece porque fica circulando num avião, de cidade em cidade, levando pretensos candidatos do governo a Deputado Federal, a Deputado Estadual, e todos a decantar uma política que não existe. O
povo estã totalmente desesperançado, está até em alvoroço. Sr. Presidente,
em total alvoroço.
-Na zona do Juruá, o dinheiro não existe. voltamos à velha prática doescambo. t a troca. Troca-se farinha por pão; pão por borracha, e borracha
por juta. Fica-se nesta confusão, No final das contas, está todo muodo interessado em i{ Para a Zona Franca, para angustiar mais ainda Manaus. Vão
também para Santarém, Rio Branco, Tarauacã e as próprias cidades ribeiri~
nhas como Tefé_, Eirunepé, Cara·uãti.
Sr. Presidente, aqui fiCa o nosso pedido neste fim de tarde. Que ele chegue até ao Senhor Presidente da República, ou ao Sr. Ministro da Indústria e
do Comércio, a quem estã ligada diretamente à SUDHEVEA. Que S. Ex•
tome providências, evitando que o sr. José Cesário saia por aqueles beiradões
como um espantalho, um verdadeiro espantalho a dar notícia falsa e mentirosa. (Muito bem!)
·
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA
SESSÃO DE 10-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
-O SR.. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. SeOadores:
O País assistiu pela televisão, na semana passada, ao anúncio feito pelo
Senhor Presidente da República das medidas que o Governo propõe à consi ..
deraçào do Congresso Nacional como solução para a crise da Previdência Social.
Na verdade, todavia o que o País assistiu pela televisão foi ao mais recente desdobramento da Crise real, Crise com C maiúsculo, que este País enfrenta. Crise que existe e cuja gravidade não encontra paralelos na nossa História,
a despeito da ironia descabida de tecnocratas repentinamente transformados
em maus historiadores. Crise que existe, ainda e acima de tudo, à revelia de
milhões de famílias brasileiras que hoje sofrem e pagam as suas conseqUências.Não digo nenhuma novidade nesta Casa, Sr. Presidente, ao reafirmar
que a crise da Previdência Social é um, apenas um, aspecto da Crise geral em
· que estãinos perigosamente mergulhados e que, em sua dimensão económicofinanceira, é decorrência da política de recessão que- vem sendo adotada neste
País. Esse é um fato que já foi Cansativamente-denunciado, embora os tecnocratas que formulam a política económica neste País, do alto de sua arrogância, não só insistem em ignorá-lo, como também insistem em descartar as
várias alternativas que lhes têm sido propostas pela Oposição.
O que- considero meu dever neste momento ê chamar a atenção desta
Casa -para o aspecto fundamentalmente anti-social das propostas apresentadas pelo Governo no "pacote" da Previdência Social.
E. necessário que se analisem tais propostas do ponto de vista de quem
sofrerá as conseqüências de suas implementação. Dito de ou~ra forma, tratase ~e saber quem serão os principais atingidos com as soluções recomendadaS, quem pagarã a Conta; Para isso basta comparar a situação atual com
aquela que adviria se prevalecesse o Projeto do Governo em termos de seus
itens principais. Vejamos:
Primeiro: Reajuste de Pensões e Aposentadorias.
Na situaçãO atual, os reajustes seguem a política salarial, isto é, pensões e
aposentadorias até três salários mínímos recebem reajuste de 110% do INPC;
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ge a 80% dos pensionistas e aposentados, ou seja, a 6 milhões de brasileiros,
pensões e aposentadorias de três a dez salários mínimos recebem reajustes de
pois ê exatamente aí que se conceittram as pensões e aposentadorias. Segun100% do INPC; e pensões e aposentadorias de dez a quinze salários mínimos
do: A redução em 75% ou 80% no valor da aposentadoria para aqueles segurecebem reajustes de 80% do INPC.
rados que voltarem a trabalhar atinge a 80% dos atuais aposentados. Esse
Na proposta do Governo, os lO% suplementares para os que ganham até
percentual elevado reflete a situação de quem se vê forçado a buscar novo emtrês salários mínimos são cortados, e as demais faixas Coil.tinuam como estão.
prego para complementar sua aposentadoria que, além de insuficiente, é ainSegundo: Retomo do Aposentado ao Trabalho.
da corrompida pelas altas taxas inflacionárias. Terceiro: A sistemática proNa situação atual não existem restrições.
posta para o estabelecimento da data de início da aposentadoria impossibiliNa proposta do Governo o segurado que voltar a trabalhar terá uma retará aos novos aposentados o recebimento da renda adicional que lhes ê
dução de 75% na sua aposentadoria e de 80% caso tenha-se aposentado propossível obter pelo sistema atual. Quarto: O aumento do teto de contribuição
porcionalmente. Isto significa uma aposentadoria de 25% ou 20% do valor topara 20 salários mínimos atingirá diretamente a 638 mil trabalhadores assalatal. Quem já está trabalhando será afetado se e quando mudar de emprego.
riados que pertencem exatamente ao segmento da classe média de nossa soDiga-se de passagem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a aposentadociedade, que jâ vem sofrendo pesados achatamentos em sua renda, quer pela
ria é prêmio.
sistemática escalonada do reajuste salarial, quer pelo Imposto de Renda.
Terceiro: Requerimento de Aposentadoria.
·Quinto: Finalmente, a proposta para fixação por decreto dos orçamentos tem
Na situação atual os interessados-requerem a aposentadoria ao INPS e
por objetivo reduzir as despesas com assistência médica e hospitalar, o que
podem continuar trabalhando. Quando a aposentadoria ê autorizada, o inteatinge diretamente ao usuãrio do INAMPS, isto é, o segurado das faixas de
ressado recebe o pagamento retroativo atê a data da solicitação.
renda mais baixas.
Na proposta do Governo a apOsentadoria só serâ devida: primeiro, a
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que essa análise, embora resumipartir do desligamento do emprego quando requerida antes dessa data ou at.é
da, deixa claro o carãter indisfarçadamente anti-social das medidas propos180 dias depois; segundo: será devida a partir da data de entrada do requentas. Para o Governo, não se trata de resolver o problema da Previdência Somento, quando a aposentadoria for pedida depois dos 180 dias.
cial._ Tra_t~-se apenas de resolver o problema do déficit entre a receita e as des~
Quarto: Teto de Contribuição.
·
_
-pesas dos órgãos previdenciãrios. E mais uma vez são as classes de baixa renNa situação atual a contribuiçã_o é limitada em 15,5 salários mínimos.
da, os assalariados, que constituem a imensa maioria do povo brasileiro e que
Na proposta do Governo o limite da contribuição passa para 20 salãrios
pagam a maior parte da conta. São eles que arcam com as conseqüências desmínimos.
sa crise setorial que é parte da Crise geral, criada inteiramCflte sem a sua participação, à sua revelia.
Quinto: Recursos para Assistência Médica e Social.
Na situação atual os orçamentos -do SINPAS - Sistema Nacional de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como pode o Governo propor, pelo corte
Previdência e AssiStência Social, são estabelecidos por portarias ministeriais.
doS 10% adicionais do INPC nas pensões e aposentadorias até 3 salários mínimos, a redução da renda de 6 milhões de brasileiros aposentados? Esquece-se
Na proposta do Governo os orçamentos serão fixados por decretos preo Governo de que vivemos num País que enfrenta um processo inflacionário
sidenciais. Com base nestes decretos, o recém-criado Conselho Consultivo da
a taxas superiores a 100% ao ano?
AdministraÇão de Saúde Prevídenciãiia- CONASP, fixarã as metas dos órComo pode o Governo propor o pagamento de apenas 25% ou 20% do
gãos do Sistema Previdenciãrio, em especial do INAMPS.
valor da aposentadoria para aqueles aposentados que se viram forçados a
Aliãs, neste ponto do meu pronunciamento, Sr. Presidente, embora Sebuscar novo emprego, atingindo 80% dos atuais aposentados? Esquece-se o
nador na Oposição que, nesta Casa, procura fiscalizar os atos do Governo,
Governo que-este é um direito adquirido ao longo de anos e anos de trabalho
como é do meu dever, depois registrar, com satisfação, a escolha do médico
duro e, portanto, um direito inegociável?
Dr. Aloysio Sales da Fonseca para a Presidência do Conselho Consultivo da
Administração de Saúde -Previdenciária - CONASP -, criado por recente
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• me permite um aparte?
decreto presidencial. Trata-se de conhecido profissional de medicina com
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com prazer e com muita honra,
inestimáveis serviços prestados à N-ação, em sucessivos governos, antes e deouço o nobre Senador Nelson Carneiro.
pois de 1964. Atual Diretor do Hospital dos Servidores Públicos do Rio de
O Sr. Nelson Carneiro- NesSe complexo de medidas sugeridas pelo GoJaneiro, cargo que já Ocupara anteriormente, o Dr. Aloysio Sales da Fonseca
verno, o que mais me surpreendeu fossem os que recebem menos de três saé uma pessoa em que todos podemos confiar, acirila das nossas divergências
lários mínimos os atingidos por esse corte de 10%. Evidentemente, estes são
político-partidárias. Tenho a certeza de que, com a sua reconhecida compe~
os mais sacrificados, os que juntam tostões para sobreviver. Pois sobre eles é
tência, S. S• terá a necessária isençãO para administrar, à altura, esse Conseque recairá essa sanção de perder 1'0%, e não sobre aqueles que recebem mais
lho, fazendo com que a Assistência Médico-Hospitalar da Previdência siga os
de três salários mínimos, o que- ainda poderia ser discutível, embora não fosse
melhores caminhos, inclusive afastandose inteiramente dos interesses
aceitável. O que não encontro é explicação para se punir exatamente aqueles
político-partidários o que infelizmente não ocorre, no momento. Sr. Presique recebem menos numa hora em que se luta tanto pela justiça social.
dente, Srs. Senadores, como se pode obSCrvar pela análise comparada das medidas agora propostas pelo Governo, elas possuem dois objetivos muitos claComo pode o Governo propor a redução da assistência médica- já
ros: reduzir as despesas e aumentar a arrecadação. Tanto num caso como no
tão precária -ao segurado? (A imprensa fala até mesmo que a redução orçaoutro, esses objetivos envolvem, necessariamente, os contribuintes da Previm~f!tária prevista, somada a alta de preços, poderã paralisar a assistência médência. Como é do conhecimento geral só existem dois tipos de contribuintes:
dica!). Esquece-se o Governo que as doenças da população assalariada decoras empresas e os segurados. Resta, portanto, verificar em cada uma das prorem do fato_ de que milhões de brasileiros trabalham a vida toda para criar ripostas do Governo até que ponto as empresas e(ou os segurados são diretaquezas alheias e muitos, inclusive, morrem pelo caminho, devido à fome e à
mente atingidos. Resta saber, portanto, quem pagará a conta da Previdência.
inanição, sucumbindo prematuramente em virtude de enfermidades contraíComecemos pelas empresas. Não haveria nenhum efeito para as empredas em condições de trabalho precárias, em moradas inadequadas e pela falta
sas em relação ao reajuste de pensões e aposentadorias, nem em relação ao rede descanso?
torno ao trabalho dos aposentados, nem em relação ao estabelecimento da
Esquece~se também o Governo que a elevação proposta de teto de condata em que a aposentadoria é devida e nem em relação à forma de fixação
tribuição para 20 salários mínimos representa, na verdade, um aumento de
dos orçamentos para a assistência previdenciária. As empresas só serão teori26,77% na contribuição dos assalariados com rendimentos iguais ou superiocamente atingidas no que se refere ao teto da contribuição, uma vez que elas
res ao novo teta, maior, portanto, que a proposta inicial de se elevar para 10%
responderiam pela metade da arrecadação decorrente de tal aumento.
~ ~Hquota, que representaria um aumento de 25% apenas nas contribuições?
Sr. Presidente: insisto no teoricamente atingidas, de vez que todos conheO Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex' um aparte?
cem neste País a habilidade com que as empresas conseguem repassar ao con~
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Senador Mauro Benevides.
sumidor de seus produtos, através do aumento de preços, os encargos sociais
com que deveriam arcar. Esse é também um fato conhecido!
Verifiquemos agora até que pÕnto as medidas propostas pelo Governo
atingem ao outro tipo de contribuinte da Previdência, isto é, o segurado. A
simples análise comparativa feita anteriormente deixa claro. Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que todas as medidas propostas atingem diretamente aos segurados. Senão, vejamos. Primeiro: O corte de 10% do percentual do INPC
para os reajustes das pensões e aposentadorias atê três salãrios mínimos atin-

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Humberto Lucena, apenas para, neste aparte ao brilhante pronunciamento de V. Ex', deixar clara a intenção da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, presidida
exemplarmente pelo Senador Franco Montoro, de examinar, na apreciação
da Proposta da Lei de Meios da União, as dotações consignadas ao Ministério da Previdência e AsSístência Social. Posso adiantar que, como Relator
desse Anexo da Proposta, irei deter-me, com a maior intenção, na distri-
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buição dos seus quantitativos, mesmo dentro da competência limitada imposta ao Congresso pela Carta Magna em vigor. Sabe V. Ex• que a tramitação da
Proposta Orçamentária, no Congresso, Constitui, hoje, uma tarefa meramente homologatória. Mesmo assim, hâ uma disposição da minha parte, da parte
dos outros eminentes integrantes da CorhiSsâ(f de Orçamento, e especialmente ao Senador Franco Montoro, que preside a Comissão, hã uma preocupação no sentido de que se examine o reflexo dessas alterações do Orçamento
que agora estâ sendo submetido à apreciação da Comissão Mista do Congresso.
O SR. HUMBERTO LUCENA - E muito oportuno o aparte de V.
Ex•, nobre Senador Mauro Bencvides. Aproveitaria para lembrar a V. Ex•
que seria de bom alvitre que a Comissão de Orçamento, na elaboração da Lei
de Meíos para 1982, nesse particular da Previdência Social, fizesse incluir ali
uma dotação específica, para possibilitar, se possível o pagamento total, dos
débitos do Governo para com a Previdência Social. E sabe V. Ex• que montam a casa de quase 200 milhões de cruzeiros, segundo declarações do Sr. Ministro da PreviPêócia Social, em denúncia feita pela imprensa.
Ora, se OGoverno estâ procurando criar novos ônus para os assalaria_d.os, .46-bretudo para a grande massa de pequenos e médios assalariados, por
que, então, não se minimizar essas medidas anti-sociais propostas,
assegurando-se, desde logo, no Orçamento d_o próximo ano, os recursos necessãrios para- o pagamento desse débito, o que viria reforçar, consideravelmente, o orçamento da Previdência Social, diminuindo o proclamado déficit
do Sistema?
Concluo, Sr. Presidente.
Esses fatos revelam que a ' solução" agora proposta pelo Governo e
anunciada como "política" esconde, na verdade, a penalização discriminada
de dois grupos sociais específicáS -os aposentados e um segmento da classe
média- além da penalização generalizada do contribuinte segurado que utiliza os serviços da Previdência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores diante de tudo isso, só nos resta, como representantes da sociedade civil deste Paíst unir forças no Congresso Nacional
e impedir a aprovação de mais esse "pacoteH do Governo, seja por votação
em Plenário, seja pOr Hdecurso de prazo". Aliás, a imprensa nos informa que
setores do próprio Partido do Governo estariam cont;rârios à maioria das
propostas sugeridas. Como também nos informa que a Associação Nacional
dos Aposentados entrará na Justiça, em carâter preventivo, contra as medidas propostas pelo Governo.
Resta-nos, portanto, lutar ao lado da sociedade brasileira contra a aprovação do Projeto anti-social do Governo que reformula o Sistema de Previdência Social no Brasil, projeto que, mais uma vez, penaliza àqueles que são
as vítimas de sempre e que não podemos permitir que continuem indefinidamente pagando a conta dos erros cometidos em seu nome, mas sem a sua participação e à sua revelia.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
4
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO
DE 10-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSE: LINS (Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Escolho esta tribuna, de preferência, para homenagear um grande homem: O Bispo Dom José Tupinambã da Frota.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, de minha Iongíngua e saudosa juventude,
chega-me hoje o grito de uma velha recordação que me comove profundamente.
A força dessa lembrança, desse sentimento cujas raízes se cravam na minha infância e na niinha terra, é quase irresistível. Manifesta-se ela através de
imagens cujo conteúdo telúrico confunde, em mim mesmo, o berço e o lar, a
família e a comunidade, num únicO e inesquecível quadro. Desse quadfo,
erguem-se amigos cujas imagens já se esfumam, personagens de todos os matizes e, principalmente, vultos eminentes que são os meus heróis sublimados
sob a aura de urna profunda admiração.
Um deles eleva-se sobre os demais nessas reminiscências. Não é, porém,
um herói só meu, é um herói de todo o meu povo; é um herói de toda a área·
norte do Ceará, do Estado inteiro; é enfim, um herói do Brasil. Eu assim O
considero. Não é também um herói fugidio, irreal, fruto apenas da doce quadra da vida na qual mais prevalecem as cores da fantasia. Não! Através do
tempo, durante a minha mocidade amena durante as vicissitudes da maturidade, esse herói cresceu, ocupou espaço e adquiriu a forma admirável dos
grandes vultos da nossa cultura e da nossa História.
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Trata-se, Sr. Presidente, de um Bispo, trata-se de Dom José Tupinambâ
da Frota, o primeiro Bispo de Sobral, da cidade que tenho por meu segundo
berço.
Eu o conhecei bem, convivi com ele. Nasci em Crateús, uma pequenina e
tórrida cidade dos sertões cearenses. Fiz, porém, os meus estudos secundários
em Sobral, que é também a terra dos meus avós paternos.
Tinha, então, dezesseis anos, quando me deixaram quase só, junto com
as recordações da minha casa, nos umbrais do internato. Eu chegava ao colégio cheio de esperanças, mas assustado. Chegava para encontrar ali, o mundo, pelas mãos do meu pai. Acontecia comigo, Sr. Presidente, o mesmo que
aconteceu com Raul Pompéia, o grande escritor patrício, tragicamente tragado pelo Vesúvio.
Deus! Como me lembro do mês, do diat da hora, da estrada de terra batida, que me levou - a pé - da casa do meu avô paterno, atravessando uma
velha lagoa, até chegar na Betânia; até chegar ao imenso edifício amarelo, de
aparentes e brancas colunas que varavam- e ainda varam- os seus dois andares. Lembro-me do exame vestibular a que me submeti o primeiro que se
realizava em toda aquela pobre e desassistida zona norte do Cearã!
Mas, do que mais me lembro é da figura solene e grave, ao mesmo tem pó
paternal e amiga do pastor querido e dedicado, de todas as almas daquela região.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOSÉ UNS- Com muita honra, nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador José Lins, antecedendo a V.
na tribuna e, naturalmente, sem o brilho do seu pronunciamento, apenas
em considerações aligeirãdas, procurei prestar a primeira homenagem a Do.m
José Tupinambá da Frota nesta programação que hoje se inicia com a data
do seu natalício, para feStejar o Centenário e o nascimento do ilustre antístite.
Ouço com a maior atenção essas palavras, essas rememorações marcadas por
um puro ~entimentalismo, com que V. Ex• relembra o seu contacto com aquele vulto exponencial do episcopado brasileiro, que foi Dom José Tupinambás
da Frota. Eu m_e permitiria, também, nesta tarde de tão gratas evocações, destacar uma passagem que calou bem fundo no meu espírito de jovem, na década de 1950, quando chefiando uma delegação da veterana União de Moços
Católicos, chegávamos a Sobral para participar de um Congresso Eucarístico
que ali se realizava com a participação de todos os segmentos sociais da Zona
Norte do Estado. E menciono, nobre Senador José Uns, aquela acolhida paternal e bondosa que nos propiciou o Bispo Conde de Sobral, afâvel, amigo,
atencioso e fidalgo, cercando a todos nós das mais cativantes demonstrações
de carinho e de atenção. A partir daquele momento, vinculei-me pela admiração e pelo respeito, ao inovidável prelado, cujo centenário de nascimento
começa a ser comemorado a partir de hoje. Mesmo tendo falado hã poucos
instantes, não pude resistir à tentação em oferecer esse aparte, com que certamente vou descolorir o seu brilhante pronunciamento, mas não quis desperdiçar, ta,mbém, esta nova oportunidade de testemunhar uma vez mais o pleito
do meu respeito e, sobretudo, da gratidão do povo cearense ao saudoso Dcm
José Tupinambá da Frota.
Ex~

O SR. JOSÉ LINS - Agradeço, nobre Senador Mauro Benevides, o
aparte de V. Ex•, que só honra e engrandece o meu discurso. Todos nós, do
Ceará, votamos àquela ilustre figura, o nosso reconhecimento pelo excepcional trabalho que fez em prol da nossa gente.
O Sr. Bernardino Viana -Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE UNS - Escuto V. Ex• com prazer, Senador Bernardino
Viana .
O Sr. Bernardino Viana- Nobre Senador José Lins, a homenagem que
V. Ex• presta hoje a Dom JoséTupinambá da Frota, 19 Bispo de Sobral, é das
mais justas e merecidas. Educador dos mais famosos do Nordeste, sua vida e
suas atividades estão vinculadas ao êxito profissional de vãrias gerações. O
meu Estado, o Piauí, foi um dos beneficiãrios de sua ação benfazeja. Como
evangelizador, é enaltecido como pastor virtuoso, honrado e admirado por
seus paroquianos e por aqueles que tiveram a ventura de conhecê-lo. Neste
instante, quero aplaudi-lo e congratular-me com a justa homenagem que V.
Ex~ presta àquele consagrado Santo Padre.
O SR. JOSE UNS - Agradeço, nobre Senador Bernardino Viana, o
aparte de V. Ex• Certamente não foi só o Ceará que recebeu o influxo vivificador da ação de Dom José Tipinambâ da Frota. Os colégios, os seminários,
as instituições que ele criou não foram instituições cearenses, foram instituiÇões nordestinas que servem a vãrios Estados. Ao Estado do Piauí, principalmente, que faz fronteira com o Ceará, em frente à cidade de Sobral.
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Mas prossigo, Sr. Presidente. Do que mais me lembro é da figura solene
e grave, ao mesmo tempo paternal e amiga, do Pastor querido e dedicado, de
todas as almas daquela região. Olhando para trâs não posso ainda esquecer a
luz daqueles olhos, nem a grandeza daquele coração. A minha formação os
meus estudos secundários, as poucas virtudes que, por acaso, adornam o meu
carãter devo-os a ele. O meu ginásio ele o idealizou, ele o impulsionou, acendendo uma luz que iluminou o futuro de milhares e milhares de jovens da minha terra.
Pois bem, hoje é o aniversário de nascimento desse homem invulgar.
Dom Josê Tupinambá da F-rota nasceu na cidade de Sobral, no diã IOde
setembro de 1882. Fazem hoje 99 anos do seu nascimento.
Filho de Manoel Arthur da Frota e de Dona Raimunda Artenície da
Frota, trouxe ele no sangue a força de uma velha e tradicional estirpe de sertanejos indómitos. Fez seus primeiros estudos na Bahia e em 1902, com 20
anos apenas, formou-se em Filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma.
Em 1905, então com 23 anos, doutourou-se em Direito Canônico e em
Teologia, na mesma universidade daquela histórica cidade eterna. Ordenouse ali, em 1905, voltou ao Brasil, toriiando-se, então, professor no Seminãrio
Arquidiocesano de São Paulo.
Mas sua grande vocação, Sr. Presidente, foi amar, foi ajudar o seu povo,
ao qual ele serviu durante a sua longa e fecunda vida.
Sobral, a princesa do Norte, a Capital dos sertões onde se assenta, podese dizer que é obra sua.
O Do}ltor da Igreja feito Conde pela Santa Sé, no dia em que comemorava o seu.jtibileu de Sagração Episcopal, sob o sol inclemente daquele torrão
adusto, fez de sua cidade a maior cidade do Cearã.
D. José superava-se a si mesmo, a-s-·tarefas e as obras gigantescas borbulhando de sua incansável dedicação à sua gente.
De Camocim a Crateús, passando por todos os recantos, por todas as aldeias, o seu olhar se derramava, fecundando a esperança de milhares de criaturas.
Hospitais, colégios, patronatos, asilos, creches orfanatos, seminários, ginâsios, jornais, museus e institUições de cultura, aí estão, Sr. Presidente, para
testemunhar a extraordinária dedicação desse pastor imortal.
Alguém notou um dia, e eu mesmo vi essas coisas brotarem de suas mãos
abençoadas, como a âgua que rebentou, no deserto, da ponta do Cajado de
Moisés.
Lembro-me do meu Ginásio, que ele criou. Sem ele, nem eu e nem centenas de jovens teriam tido a oportunidade de estudar.
Eis uma pálida luz das tochas que le acendeu para clarear os caminhos
da mocidade de meu tempo.
ViVo, Dom José Tupinambâ da

Frot~,

completaria hoje 99 anos de ida-

de.
No próximo ano comemorar-se-á o centenârio de seu nascimento.
o ano que hoje começa, as festas de comemoração do seu centenário comoverão os corações dos sobralenses.
Eles exultam pelo filho dileto de sua terra, de nossa terra.
O Cearã e o Brasil exultam.
~ando daqui, meus Srs., um aceno aos meus queridos amigos de Sobral,
a Capital da zona norte do Estado, onde fulgem os brasões da grande e valo~
rosa gente de Dom José.
E para iniciar essas comemorações, que quereffios grandiosas no conteú~
do humano do nosso reconhecimento, pelo que por nós fez esse angélico pastor, assino, Sr. Presidente, juntamente com os demais Senadores do Cearâ, o
requerimento que estã nas mãos de V. Ex•
Requeremos uma sessão especial para homenagear esse homem iluminado. A ele que enobrece o nosso passado, a ele cuja lembrança enche de ternura e de reconhecimento os nossos coraÇões.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
Dur~nte

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE I4-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um dos primeiros oradores do Expediente da presente sessão foi o nobre
Senador pela Paraíba, Senador Humberto Lucena, que trouxe ao conhecimento da Casa importante assunto relacionado com a educação do País,
principalmente aquele que estã ligado ao corte de verbas no orçamento do
Ministério da Educação.
Aproveitando a indução que tne favoreceu o nobre Senador da Paraíba,
no setor educacional, quero comunicar ao Senado que recebi, na tarde da úl-
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tima sexta-feira, uma correspondência do meu Cearã, mais propriamente do
Diretório Acadêmico Dr. Luiz de Borba Maranhão, da Faculdade de Direito
do Crato, na qual o Sr. Carlito Onofre da Silva, Presidente desse Diretório
confiava-me, baseado - diz ele - no meu elevado espírito cearense, sensibilizar as autoridades do Conselho Federal de Educação, tendo em vista o reconhecimento da Faculdade de Direito do Crato.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cidade do Crato, juntamente com a cidade de Juazeiro do Norte, estão encravadas nas regiões, talvez a mais ubertosa do meu Estado, o Cariri, se bem que possamos ter uma classificação
honrosa para as duas grandes cidades.
Juazeiro do Norte, uma cidade de população em boa parcela adventícia,
é considerada a meca do meu padrinho Padre Cícero Romão Batista. Diariamente, para lá afluem visitantes, r'orileiros de quase todos os Estados nordestinos que vão à Igreja de Nossa Senhora das Oores, em Juazeiro pagar suas
promessas.
Certo é que, a população de Juazeiro é composta de pessoas de muita
criatividade. Juazeiro se distingue mais pelo artezanato, pela indústria que
transforma a matéria-prima que o seu solo ubertoso oferece àquela gente trabalhadora, ordeira e honesta.
Crato, por sua vez, tida como a PrinceSa do Sul, jâ que a Princesa· do
N arte é a cidade de Sobral, Crato tem mais um cunho elitista, um cunho cultural, é mais uma cidade de estudos. Lã estâ o Seminário Diocesano, tradicional casa de estudos da região sul do Estado, - o Ginásio do Crato e vários
outros colégios além de algumas faculdades, inclusive a Faculdade de Direito
do Crato que foi fundada em 7 de setembro de 1968 e só posteriormente, em
1973, autorizada e instalada.
Devo dizer, Sr. Presidente, que a região do Cariri, no seu conceito mais
amplo, é formada por 28 municípios que compõem as microrregiões 75, 76,
77, 78, com uma população que gira em torno de um milhão de habitantes.
Por aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. Ex~s poderão perfeitamente afe·
rir a importância desta grande região do sul do Cearã, que ora encaminha a S.
S• o Presidente do Conselho Federal de Educação, Dr. Lafaiete de Azeredo
Condé- por sinal baiano- este pedido de reconhecimento da Faculdade de
Direito dO Crato, no meu Estado.
A importância do Cariri,- ii8. parte sul do Estado, no seu contexto
cearense-nordestino, se evidencia no momento em que se considera a atividade econômiCa desses municípios- aqueles 28 municípios a que me referique, por ordem de importância, são áreas da agricultura, da pecuária e que
têm bem desenvolvidos o comércio e a indústria.
No setor primãrio, reside o maior índice económico da região, sendo que
na agricultura, se destacam as produções de algodão, feijão, milho, arroz,
cana-de-açúcar e frutas. Na pecuária, é considerável a criação de aves, assininos, bovinos, suínos, eqüínos e muares.
O setor secundário é representado, na região, pelas indústrias dos seguintes ramos: produtos extrativos minerais, minerais não~metâlicos, metalúrgico, material elétrico e de comunicações, material de transporte, madeira, papel papelão, borracha, couro, peles e produtos similares, química, produtos
fai"macêuticos e medicinas, ·prodútos de perfumaria e sabão, produtos de m~
têrias plásticas, téxteis, vestuário, calçados e artefatos de tecidos, produtds
alimentares, bebidas, fumo, editorial e gráfico, e outros de menor importância.
No setor terciârio, destaca-se o porte do comércio regional, que contribui sighiticativamente para a receitá- do Estado do Ceará.
O Catiri caracteriza-se ·pela polarização de serviços, ora por uma, ora
por outra cidade, promovendo-se, contudo, num sentido de complementaridade, o desenvolvimento comunitário.
Sendo Juazeiro e Crato as duas maiores cidades do interior cearense,
principalmente da região sul, jã que igual ou maior que Crato e Juazeiro, talvez, desponte apenas a cidade de Sobral, no norte, é mesmo natural, que todo
comércio, que toda a vida comunitâria da região sul do Estado, sejam polarizãdos por essas duas grandes cidades, até mesmo o que se relaciona com a
saúde. Com exc"elente rede hospitalar as duas cidades são procuradas, se for o
caso de uma cirurgia, de um tratamento médico mais demorado, nas ãreas
clínicas e cirúrgica, os doentes são naturalmente encaminhados ora para JuazelrO,- Ora para Crato. As duas cidades, possuem dois grandes nosocómios e,
aliás, todos dois, se não me falha a memória, possuem o nome do milagroso
'São Francisco. COnheço bem esses grandes hospitais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, credenciados pela Previdência Social e, indiscutivelmente, prestam
inestirfiãvel serviço a toda aquela região.

O Sr. Alberto

Sil~·a

-

V.

O SR. ALMIR PINTO -

Ex~

me permite um aparte?

Pois não, nobre Senador Alberto Silva.
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O Sr. Alberto Silva- Eu queria complementar a informação que V. Ex•
está trazendo a esta Casa, nesta tarde, não só confirmando os dados que V.
Ex• aponta sobre a pujança da região do Cariri, principalmente sobre a liderança das duas cidades, Crato e Juazeiro, dizendo que foi, justamente, porreconhecer a existência desses dois p6los de desenvolvimento importantes do
Sul do Ceará que, ao tempo em que dirigi a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, fizemos chegar às duas cidades substanciais recursos para um
plano de transporte urbano, ligando as duas cidades, e, ali, foi feita uma pista
inteiramente asfaltada, dentro da melhor técnica de transporte urbano, por
termos chegado à conclusão de que os dois pólos concorriam, como acaba de
dizer V. Ex•, para o desenvolvimento de uma vasta área da região Sul do Ceará. Quero congratular-me com V. Ex• pela informação que traz e pelos conhecimentos que revela ter da nobre gente cearense.

O SR. ALMIR PINTO- Como cearense, devo dizer que o Dr. Alberto
Silva quando esteve à frente da EBTU, lã no Ceará, no setor de transportes,
favoreceu bastante aquela região, talvez, pela vizinhança que nos une, porque, entre Ceará e Piauí, se aplica bem a frase: tudo nos une e nada nos separa, tanto é verdade que há grande intercâmbio comercial e cultural, entre
Ceará e Piauí, principalmente com aquelas cidades limítrofes, Picos, que é a
terra natal do ilustre Senador Helvídio Nunes, Oeiras, Floriano, Fronteiras, e
a própria Terezina. Há uma amizade fraterna, e tanto isso é verdade, que nos
sentimos como em nosso Estado estivéssemos quando pisamos o território
piauiense.
O que na verdade acontece, é que as cidades de Crato e de Juazeiro polarizam, como disse, uma população adventícia vinda dos estados do Piauí, da
Paraíba, de Pernambuco, pois Crato, Juazeiro e Barbalha formam um triângulo, ligado por estradas asfaltadas, e que oferecem atrativos turísticoS.
Para incrementar o turismo na região, estão construindo, se já não construíram, um aeroporto para Crato, Juazeiro e Barbalha, justamente no centro
desse triângulo. ·São três cidades que se unem e se completam pelo trabalho,
pela inteligência e pelo esforço de seus filhos desejosos de progresso.
A verdade é que essas cidades, principalmente Juazeiro, são muito visitadas pela gente dos Estados do Nordeste, desde Alagoas, Sergipe, Bahia, per·
manentemente, J uazeiro recebe verdadeiras avalanches que vem em visita, à
igreja de N assa Senhora das Dores, onde está a estátua, a imagem, digamos
assim, do milagroso Padre Cícero Romão Batista.
E, existe nobre Senador Alberto Silva, meus nobres colegas, Sr. Presidente, uma razão, digamos, de ordem - não só emocional - mas de ordem
cultural, sobretudo, para Crato reclamar o reconhecimento da sua Faculdade
de Direito, pois lá, são educados e formados filhos de todos esses Estados do
Nordeste.
Muitos jovens vão para Crato, como muitos jovens do Ceará vão para
Campina Grande, cursar faculdades na prestigiosa universidade da cidade
paraibana. Lamentavelmente temos ouvido, a cada instante, reclamos dos
nobres Senadores Humberto Lucena e Cunha Lima. ilustres representantes
da Paraíba nesta Casa. dizendo que aquela universidade estâ praticamente
desativada, por falta de recursos para a manutenção dos seus cursos, o que,
na verdade, é uma pena. Justiça façamos à Universidade de Campina Grande, que tem recebido a mocidade de grande parte do Ceará. do Rio Grande
do N arte, de Pernambuco e Piauí, apesar de um pouco mais distante, mas que ,
procura aquele centro de cultura para a realização de cursos superiores e conseguir a graduação nas profissões liberais.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o memorial que vem exatamente
dirigido, como disse, ao Presidente do Conselho Federal de Educação, assinado pelas mais altas autoridades da Cidade do Crato: Professor Lafayete Pondé, Prefeito Municipal, constam as assinaturas do Bispo Diocesano D. Vicente de Augusto Matos; do Presidente da Câmara Municipal; do Juiz de Direito
da I• e 2• Varas; dos Promotores Públicos da 1• e 2• Varas; dos Diretores das
Faculdades de Direito. Filosofia, Ciências Econõmicas; do Delegado da Educação do Estado; do Secretário de Educação do Município; dos Diretores dos
Colégios Diocesano; do Colégio Santa )"'eresa de Jesus do Crato; Madre Ana
Couta·; da Escola Técnica do Crato; da Escola Técnica do Comércio do Crato; do Colégio Municipal Pedro Felício Cavalcante; do Estadual Wilson
Gonçalves; dos Presidentes do Instituto Cultural do Cariri; da Fundação Padre Ibiapina e da Associação dos Empregados. Pela relação de escolas e de faculdades que figumm no memorial, todos estamos sentindo que Crato é, na
verdade, um centro universitário, um centro cultural do Estado do Ceará.
Não pode, em absoluto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar de ser
atendído o apelo- que é encaminhado pelo Diretório Luiz de Borba Maranhão, da Faculdade de Direito do Crato:- ao Professor Lafayete de Azevedo
Pondé, por ser uma solicitação que vem coadunar-se com as legítimas aspirações da população estudantil da cidade do Crato, no Ceará.
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Acredito que o Prof. Lafayete Pondé, ao receber este memorial assinado
pelo mundo cultural do CratQ e pelas autoridades do Município, creio) não
tergiversarã o culto baiano, em outubro quando da reunião do Conselho Federal de Educação, em deferir o pedido. que vem de ser encaminhado a S. S,.
por toda essa gente de alto nível cultural do Munidpio do Crato. Estado do
Ceará.
Eram essas as palavras que eu queria, neste instante, deixar nos Anais do
Senado Federal, porque ceãrense como sou, sabendo o que representa o Cariri para o Nordeste, e principalmente para o Estado do Cearâ, não poderia,
em absoluto, silenciar diante de um apelo tão justo e que ·vem em f~vor da
cultura do meu Estado.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO - Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador
Helvídio Nunes.
O_Sr._Helvídio Nunes- Nobre Senador Almir Pinto, devo a minha formação, em grande parte, ao Ginãsio do Crato. Fui, durante 5 anos, aluno in..
terno daquele estabelecimento de c;:nsino.
O SR. ALMIR PINTO- Tradicional estabelecimento de ensino do Es·
tado do Cearâ.
O Sr. Helvídio Nunes- Ao tempo em que lâ estudei, com certeza mais
do que hoje, sobretudo após a dífusão do ensino secundário através da Cam·panha Nacional de Escolas da Comunidade, o Ginãsio do Crato era um pólo
a irradiar permanentemente instrução, não apenas na região do Cearâ mas,
também, ao Piauí e à Paraíba. Quando interno! privei com alunos da mais variada procedência. Aquela época, o então Ginásio do Crato mantinha um
corpo de professores, realmente, da tradição do estágio da região que tinha,
em Crato e em Juazeiro, os seus pólos de desenvolvimento. De maneira que
no instante em que Crato, que já tem a sua Faculdade de Filosofia, pretende
do Conselho Federal de Educação o reconhecimento de outros estabelecimentos de ensino, quero, como antigo aluno do Ginásio do Crato, deixar,
também através deste rápido aparte ao discurso de V. Ex•, a minha solidariedade à justa pretensão daquela gente.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço ao aparte de V. Ex• que confirma o
ql:le eu jâ havia dito em relação à_infl_~ência cultural da Cidade do Crato em
toda a região sul e desejo, em partiCUlar, homenagear a V. Ex• que será, sem. pre, uma das inesquecidas figuras, que juntamente com o Ministro e exSenador Wilson Gonçalves, ex-Deputado Vicente Augusto, e muitos outros
que por lã passaram e que ilustraram, e ainda ilustram, o Parlamento Nacional. Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO
EM SEU DISCURSO:

Esmo Sr. Prof. Lafayette de Azevedo Pondé
DD. Presidente do Conselho Federal de Educação.
A representação comunitãria de toda a região do Cariri, sul do Estado
do Ceará, nas pessoas signatárias deste Memorial, vem, respeitosamente, se
dirigir a V. Ex•, informando e solicitando o que se segue.
A região do Carlri, no seu conceito mais amplo, é formada pelos 28 municípios que compõem as Microrregiões 75, 76, 77 e 78, com uma população
que gira em torno de um milhão de habitantes.
A importância desta região no context-o cearense e nordestino se evidencia no momento em que se considera a atividade económica destes municípios
que, por ordem de importância, são: a agricultura, a pecuâria, o comércio, a
indústria e os serviços.
No setor primário reside o maior índice econõmico da região, sendo que
na agricultura se destacam as produções de algodão, feijão, milho, arroz,
cana-de-açucare frutas. Na pecuária, é considerável a criação de aves, asininos, bovinos. suínos, eqUinos e muares.
Este setor firma-se e é estimulado anualmente, por ocasião da Exposição
Agropecuária do Crato que, iniciada em 1944-, foi transformada posteriormente em Centro-Nordestina, dada a sua importância para a economia do
Nordeste.
O setor secundário é representado, na região, pelas indústrias dos seguin~
tes ramos: produtos extrativos minerais. minerais não metálicos, metalúrgico,
material elétrico e de comunicações, material de transporte, madeira, papel e
papelão, borracha, couro, peles e produtos similar~, química. produtos farmacêutico~ e medicinais. :Produtos de perfumaria e sabão, produtos de matérias plãsticas, téxteis, vestuário, calçados e artefatos de tecidos, produtos
alimentares, bebidas, fumo, editorial e gráfico e outros de menor importância.
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No setor terciário, destaca-se o porte do comércio regional que contribui
signifiCativamente para a receita do Estado do Ceará.
Os ramos mais comuns do comércio desta região se enquadram nos seguintes: tecidos, eletrodomésticos, móveis, mercantis, mercados de carne, de
frutas e verduras, armarinhos, papelarias, sapatarias, acessórios ci~ automóveis, cigarros, livrarias; farmácias, butiques, bebidas, além das revendedoras
de automóveis e dos terminais de venda de gasolina, como os da Esso Brasileira de Petróleo, da Atlantic, da Texaco, da Shell e da PETROBRÁS.
Em relação aos serviços, a região impõe-se pela sua infra-estrutura e merece o respeito de todas as outras regiões do Estado.
O Caríri áfracteriza-se pela polarização de serviços, ora por uma, ora
por outra cidade, promovendo-se, contudo, num sentido de complementaridade, o desenvolvimento comünitârio.
A rede bancária é bem representativa, contando-se com agências do Banco do Brasil, Bradesco, Banco do Ceará, Banco do Estado do Ceará, Banco
do Nordeste, Banco Industrial do Ceará, Banco Mercantil de Crédito, Banco
Nacional do Norte e Caixa Econômica Federal.
A região é servida pelo sistema de eJetricidade da Companhia de Eletricidade do Cearã (COELCE), que recebe energia da Companhia Hidro-Elétrica
do São Francisco.
Quanto a saneamento, a região é servida por duas instituições: a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), servindo a 20 cidades, e a Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC), servindo a esta cidade,
privilegiada que é, possuindo em seu território 27 fontes perenes, o que lhe dá
maiores condições de atendimento à população.
No que se refere a esgoto, a região ê aínda muito carente, destacando-se
apenas Juazeiro do Norte, com serviço de esgoto em suas principais ruas, e a
cidade do Crato, com apenas 15.000 inetros de esgoto em .manilha, alvenaria
e plãstico.
Os serviços de saúde atraem para o Cariri uma clientela oriunda não só
das microrregiões jâ citadas, como ainda de outras microrregiões de Pernambuco, da Paraíba e Piauí.
A rede hospitalar, composta de cerca de 30 unidades, com serviços gerais
e especializados, dispõe de recursos-hum3.noS para um atendimento razoável,,
contando com o trabalho de 250 médicos e 30 enfermeiros.
No que se refere a comunicações, a região é servida por estradas pavimentadas que a ligam a todos os Estados do País, através de empresas de
transporte de cargas e de passageiros, com tráfego regular e freqUente.
Em relação ao Nordeste, o Cariri se situa eqiiidistarite em relação a todas
as capitais nordestinas, o que o ·coloca em posição privilegiada, dando-lhe
condições de estabeJecer um fácil intercâmbio com os grandes centros, quer
no aspecto económico, quer no educacional.
As comunicações telefônicas aproximam o Cariri de todo o Brasil e do
exterior, pelo uso das redes DDD e DDI.
No campo especifico da educação, irradia-se este serviço por todos os
municípios da zona sul do Estado do Ceará, das regiões sudeste e centro~
noroeste cearenses, e também por alguns municípios piauienses e pernambucanos.
Trinta e três por cento da população desta região se encontram na faixa
etária de Sf24 anos, o que significa uma população estudantil que gira em torno de 330.000 pessoas à procura da escola nos três graus de ensino.
Com uma ·população estudantil de 30.000 alunos, numa intensa atividade nos três níveis de ensino, a cidade do Crato é, indiscutivelmente, .o pólo
geoeducacional da região, oferecendo condições de apoio logístico sistemático às escolas aí existentes.
,
Forma, juntamente com as dez cidades mais próximas, um contingente
de 110.140 estudantes, os quais gravitam em torno das três principais cidades
do Cariri: Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

e
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A rede escolar deste conjunto de onze municípios mantém o ensino desde
o Maternal até o 39 Grau, oferecendo os seguintes tipos de cursos: Maternal
(30 unidades), Jardim de Infância (45 unidades), I• Grau (1.062 unidades), 2•
Grau (21 unidades) e oito cursos de nível superior: Economia, Direito, Pedagogia, Letras, História, Ciência.s, Geografia e Tecnologia, com um total de
alunos universitários superior a 2.500 estudantes.
O ensino de 2'7 Gràu, que atinge diversas modalidades, condiciona,
anualm~nte, para o ingresso no ensino superior, cerca de 3.000estudantes que
disputam apenas 700 vagas.
O ensino superior chegou ao Cariri em 1959, com a fundação da Faculdade de Filosofia do Crato que, hoje, mantém cinco cursos reconhecidos.
Este passo inicial, a despeito das carências estruturais e económicas, foi,
na verdade, o caminho que se abriu aos filhos da terra para permanecerem na
terra.
A interiorização das instituições de ensino superior, principalmente no
Ceará, permítTu inserir o técnico em fofmaçao na autêntica realidade regional, sem as eventuais distorções de interpretação que os grandes centros poderiam ocasionar.
O técnico formado na região, para os problemas da região, sensível aos
anseios de sua gente, eis à pensamento dos pioneiros que se antecederam na
estruturação do ensino superior no Cariri.
Entre as unidades mais insistentemente solicitadas, está a Faculdade de
Direito do Crato, a única escola da região ainda não reconhecida.
Fundada em 7 de setembro de 1968, só posteriormente, em 1973, foi au~
torizada e instalada.
O seu reconhecimento é, hoje, no âmbito da educação, a principal meta
nas pretensões de toda a comunidade regional, beneficiada que se sente com a
formação do profissional em Direito no seu próprio ambiente.
_
&;pera-se que a tramitaçãO do processo de reconhecimento desta escola,
satisfeitas agora todas as diligências, leve a bom termo as pretensões do povo
do Cariri, concretiZadaS na aprovação do processo e conseqUente reconheci~
mento do curso.
A visão sucinta da realidade regional qye se tem neste documento atesta
-ã Importância de um curso de Di_reito que tem, aí, um lugar honrosamente re..
servado no processo desenvolvimentista.
A Fáculdade de Direito do Crato aguãrda o momento de poder conferir
diplomas a mais de uma centena de concluintes que, neste momento, estão
privados d~ exercer a profissão, por exigência de um dispositivo legal.
Que sejam compensados os esforços tenazmente despendidos pelos res~
pensáveis por este empreendimento, notadarnente pelo Prof. Dr. Raimundo
de Oliveira Borges, Diretor da Escola; pelo Magnífico Reitor da Fundação
Universidade Estadual do Ceará, o Revm9 Pe. tuiz Moreira; pelo Magnífico
Reitor Agregado da Universidade Federal do Ceará, o Prof. Dr. Antônio
Martins Filho; pelo Exm9 Sr. Capitão ArioValdo Carvalho, DD. Prefeito Mu, nicipal do Crato; pelo Exm9 Sr. Cel. Virgílio Távora, DD. Governador doEstado do Ceará; pelos professores e pelo Diretório Acadêmico da Faculdade
de DireitO do Crato.
NeSte momento, Sr. Presidente, toda a comunidade do Cariri se levanta
na expectativa da tramitação, em sua última fase, do processo de reconhecimento da Faculdade de Direito do Crato, e vem solicitar a V. Ex• uma consideração especial para a análise destes documentos que ora são enviados.
Crato, 19 de agosto de 1981.- Ariovaldo Carvalho, Prefeito Municipal
do Crato- (ilegível), Bispo Diocesano do Crato- José Valdevino de Brito,
Presidente da Câmara MUnicipal do Crato -José Elias Pinto, Juiz de Direito da 1• Vara do Crato- (ilegível), Juiz de Direito da 2• Vara do Crato- (ilegível), Promotor Público da 1' e 2f. Varas do Crato- Raimundo de Oliveira Borges, :biretor· da Faculdade de Direito do Crato -(ilegível), Diretor da
Faculdade de Filosofia do Crato.
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3. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Suplentes
PDS
l. Luiz Cavalcante
2. Atmir Pinto
3. AderbalJurema
4. José Lins

PMDB
I. Henrique Santilto
2. Evandro Carreira

Presidente: Aderbat Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller
Titulares
I.
2.
3.
4.
5,

Aderbal Jurema
João Calmon
Eunice Michites
Tarso Outra
José Sarney

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

PP
1. Affonso Camargo

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

I. Gastão Mü!ler

Suplentes
PDS
I. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
L Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
i. Evelásio Vieira

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

~
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM)
(17 membros)

I. Raimundo Parente
2. Lomanto Jünior
3.-Amaral Furlan
4. Amaral.Peixoto _
5, Martins Filho
6. Tarso Dutrã
7. Gabriel Hermes
8. Bernardinct Viana
9. Almir Pinto
I. Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotõnio Vilela
4. Franco Montara
I. Tancredo Neves
2. AffonsoCamargo
3. Mendes Canale

Suplentes
PDS
I. José Guiomard
2. Lourival Ba-ptista
3..Benedito Canelas
4, Vícente Yuolo
5. José Lins

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard

3.

José_~.;~-ª

PP
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 Coe"!ho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323
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l. Luiz Fernando Freire

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lomunto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
I. Almir Pinto
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Pei;o;oto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Da!!a
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

I. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

I. Gastão Müller
2. Affonso Camargo
). Mendes Canale

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

Suplentes
PDS
I. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3r José Sarney
4. Murilo 6adaró
5, José Caixeta

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
ViCe-Presidente: Almir Pinto
Titulares

PMDB
I. Marcos Freire
2.. J aison Barreto
3. Humberto Lucena

I. Lomanto Júnior
2. A·lmir Pinto
3. José Guiomard
4. Lourival Baptista
I. Henrique Santillo

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

COMPOSIÇÃO

I.
2.
3.
4.
5.

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Mkhiles
Gabriel Hermes

l. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

PMDB
I. Agenor Ma ria
2. Nelson Carneiro

PP
Saldanha Derzi

luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:00 horas
Local: Sala da C omissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

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

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: Josê Fragelli

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró
Titulares
I. João Calmon
2. M urllo Badaró
3, Aderbal Jurema

l. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi

PP
I. Mendes Canale

Assistente: Fãtima 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. Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

I. AffonsoCamargo

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3, Martins Fi[ho

PMDB
L Roberto Saturnino

I, Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. José Guiomard •
4. Murilo Badaró

l. Mauro Benevides
2, Agenor Maria

I. Luiz Viana
2. Tlirso Outra
3. Lomanto Júnior
4. Amaral Pei~>oto
s. JoãoCalmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Louriva! Baptista

I. Gastão Müller

COMPOSIÇÃO
Presidente: Age_nor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente

I.
2.
3,
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
M oacyr Dali a

I. Agenor Maria
2, Humberto Lucena

Suplentes
PDS
l. HelvidioNunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
1. Lázaro Barboza

PP
I , Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
J, José Richa
4. Mauro Benevides
S. Marcos Freire

PMDB
I. Leite Chave.s
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

.

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

Titulares
Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3, Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. Martins Filho

PMDB
I. Orestes Quércia

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

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes
PDS
1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. Jo,o;ê Caixeta

PP
José Fragelli

Presidente: Luiz Viana
J?.Vice:-Presidente: Paulo Brossard
2?-Vice--Presidente: Amaral Peixoto

PP
I. Alberto Silva

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

Titulares

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE)
(I 5 membros)

COMPOSIÇÃO

L Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante
J. José Uns
4. Almir Pinto

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Da!la

PMDB
I. EvandroCarreira

Presidente; Milton CaPral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela
Titulares

I. Gastão Mül!er

Assistente: Lêda Ferreira da Roc!:Ja - Ramal 3499
Reuniàes: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala d<t Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020 -

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

PP

L José Fragelli

PMDB
1. Adalberto Sena

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

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
I. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

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

2. Jaison Barreto
PP
1. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

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

Titulares

PP
I. Saldanha Derzi

2. Tancredo Neves

COMPOSICÃO
Presidente: Franco Montoro
Yice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

----.

I. Gastão Mü!ler

I, l. uiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às I I :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Àlexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3! 21

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

PMDB
I. E-vandro Carreira

1. Orestes QuérciO.

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
PresiPente: Vicente Vuolo
Vicc-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

PP
I. Alberto Silva

I. Affonso CamargO

Suplentes
PDS
I. Lomanto J(mior
2. Luiz- CaValcante
.3. Amaral Peixoto

I. Vicente Vuolo

2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves
4. MiltÕn Cabi-a!

Assistente: Marcelino dos Santos 'Ciimello -

Ramal 3498

Reuniões: Quitltas-friras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-

Anexo das Comissões -

Ramal 3130

~35

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo-- 211~3507
Assistentes: Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sã- 21!-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lour.des Sampaio- 21 I-3503
João Hélio Carvalho Rocha...,.. 211-3520
C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÊRITO
Chefe: C lei de Maria Barbosa Ferreira Cruz - 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 2ll-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-350[
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
Clayton Zanlorenci- 211-3502

•
SERVIÇO DE COMISSÕES PE.RMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA-S
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1981

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Horas

Comissões

10:00

CAR

11:00

CA

LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Co:Sta
Ramal3024
Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Horas

09:00

09:30

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Si>RGIO

GUILHERME

10:00

CEC

S!>RG!O

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

11:00

CLS

Sala da Comissão, na AJa
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
Ramal3l21

FÁTIMA

Ramal3546

ASSISTENTE

GUILHERME

LEDA

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama14315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168

li

LEDA

Sala da Comissão, na Ala

10:30

CME

11:00

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

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

•
11:00 -

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Senador Alexandre Costa
Ramal3652

GONÇALVES

LUJZ
CLÁUDIO

•
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BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 155• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1981

1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

•

- Projeto de Lei da Câmara n• 67/78; Projeto de Decreto Legislativo
n• 30/80; e Mensagem n• 181/81.
1.2.2 -

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n• 267/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz alterações na CLT, objetivando criar condições de maior celeridade no processo judicial do trabalho.
1.2.3 -

Comunicação da Presidência

Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, com
Ordem do Dia que designa.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR EVELASIO VIEIRA; como Líder- Projeto de lei encaminhado pelo Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional,
que institui sublegendas para as eleições de Governador no ano de 1982.
Reivindicações da Confed_eração dos Servidores Públicos Civis da União.

SENADOR AGENOR MARIA- Modelo sócio-económico adotado
pelo Governo.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Dia do Ancião.
1.2.5 -

•

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n• 268/81, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, que altera a redação do parágrafo único do art. 354, da Consolidação das Leis do Trabalho.
1.2.6 -

Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às_l8 horas e
30 riiiriutos, com Ordem do Dia que designa.
1.3. -

=

ORDEM DO DIA

-Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato grosso. do Sul, a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentOs do Estado. Votação adiada por falta de
"quorum".
- Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dã nova redação ao ••caput'' do artigo 55 da Lei n• 3.807, de26,de agosto de 1960, Lei Orgânica da
Previdência Social. Votação adiada por falta de .. quorum".

-Projeto de Le_i_ da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidasde da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de ••quorum".
-Projeto de Resolução n9 90/81, que autoriza o GoYerno 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. Votação adJada 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 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. Votação adiada por falta de
"quorum".
-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oi\enta e nove milhões, quinhentos e vinte e
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação a·
diada 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. Votação adiada por falta de
..quorum".
-Projeto de Resolução n9 7;81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cínqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ' 4 quorum".
-_Projeto de_Resolução 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mit cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqUenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação a·
diada por falta de •~quorum".
-Projeto de Resolução n9 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 "quorum".
-Projeto de_Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29272.025,36 (vinte e nove milhões duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta c seis centavos), o
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jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. V o~
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ..quotação adiada por falta de "quorum".
rum".
-Projeto de Lei do Senado n• 357 f79, do Senador Orestes Quêrcia,
-Projeto de Resolução n'? 64/81, que autoriza a Prefeitura Municique dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
pal de Itatiba (SP) a elevar em cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, noveempregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade). Vocentos e cinqUenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
tação adiada por falta de ..quorum".
centavos), o montante de sdua dívida consolidada. Votação adiada por fal- Projeto de Lei do Senado nO? 142/80, do Senador Orestes Quércia,
ta de "quorum''.
-Projeto de Resolução n94j81, que autoriza a Prefeitura Municipal
alterando o dispositivo da Lei n• 3.807 de 26 de agosto de 1960, que dispõe
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
sobre a Lt:i Orgânica d.i Previdência Social. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). VotaçãO atdiada por falta de ..quorum",
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e hum centavos), o montante de
- Projeto de Lei do Senado nll 146/80, do Senador Orestes Quércia,
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de uquorum".
que isenta do imposto de renda o lJ'i' salário. (Apreciação preliminar da
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta eum milhões seteconstitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n•l63/80, do Senador Orestes Quêrcia,
centos e cinqUenta e seis mil, setecentos,e vinte e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apreciação preliminar da constituci"onalidade). Votação adJada por falta
-Projeto de Resolução nll6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de "quorum".
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois mi--.-Projeto de Resolução n'? 40/81, que autoriza a Prefeitura Municilhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n9 38/81, que -autoriza a PrCfeitura ~un_ici:
~obresta~a por falta de ·~quoruJ!l" para_ votação do Requerimento n9
pal de Rio Claro (SP) a elevar em cr$ 282.483.630,00 (duzentos e :Oitenta e
309/8L
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinti cruzei~
~Projeto de Lei do Senado n• 198/79, do Senador Nelson Carneiro,
que disciplina o exercício da profissão de Detetive Particular. Discussio
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por· falta de
••quorum". '· ·
encerra4a,. após usar da palavra o Sr~ NelSon Carneiro,-Vo"ítafldo "às coÍtÍiS~
~Projeto de Resolução n• 88/81, que autoriza a Escola Superior de
sOes competentes· em virtude do recebimento de emenda de plenário.
E~l:fcação Física de Goiãs a contratar operaçã~ de crálit~ no valc?r.de CrS
1.4- DISCURSOS AI'OS A ORDEM DO DIA
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
SENADOR LÁZARO BAR/!9.2;4 - DenUilc.landoviolências pratiVotação adiada por-ralta ~·~quorum".
.
_ -_:: .·
cadas cOntia posseiros.em municípios S:oiailos. ~
- ·- ·
~ - · -- ,.
-Projeto de Resolução n• 101/81, que autoriza a Prefeitura Mimicipal de Macçi6 (AL) a elevar cm Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta miSENADOR DIRCEU CARliOSO:..:;. Discriminação que estaria halhÕes, duzeJl_tos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros eqlj.*enta
vendO no notiCiáfiO da· VoZ do Brasil, na parte referente aos trabalhos do
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação Adiada
Senado.·
por falta de .. quorum"..
_
_ _.;...:: !
SENADOR_[_OURIVAL
BAPTISTA
:-Isenção de culpa do Banco
- Projet<fde Résoiução n• 60/81, que autoriza o Governo·di[~iado
· - Eco~ôrrí~c~ ·nQ êa_So~dos de_n_om~nados_ ~·cheques administrativos".
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.SOO;oo (cento evtruel: oito
SENADOR NELSON CARNEIRO-- Daerminação <lo IBDF em
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos Cruzeiros)~~-o \noh~
cobrar"i~gresso aos visitantes_dQ Cristo Rendentor RJ. Apelo em prol da
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de ~'qúprum".
manutérição da APAE, no Rio de Janeiro.
-Projeto de Resolução n9 102/81, que_::u~t?~a a Prefeitur~-~~nici
pal de- JóinviTe (SC) a elevar eni-ci026.716:ooó,oo -(quiiihentos. é vinte e
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Política urbana.
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dfvi~ ·
I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESda cOnsolidada. Votaçãó adlada por falta de ·~qu·oru~"·. . :.~
SÃO. ENCERRAMENTO.
- Requerimento n9 40/81, do SenadOr LÔurival BaptiSta; soiiCiiandO
2'- ATA OA 156• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1981
a transcrição, ··nos -áriais- do- Senado Federal, do -artigo do Escritói' Josué
Montello, referente ao ingresso do ex~MinistrO Eduardo Portellq. ria~Aca~
2.1 -'ABERTURA
demia Brasileira de Letras. VotaçàQ adiada por falta de ••quorum•;.
2:2 :...... EXPEDIENTE
- Requerimento rJ9 43/81, do Senador Lourival Baptista, soiícitando
2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
a transcrição, ·nos anais dO Sen-ado Federal, das ordens do dia dos~ Ministros do. Exército, da Marinha e da Aeronâl;ltica, baixadas em c_omemo.:.
- N•s 265 e 266/81 (n9s 419 e 420/81, na origem), rest-ituindo autóração ao 179 aniversário da ReVolução de março de 1964. Votaçi(f àdiada
grafos de projetas de lei sancionados.
por falta de ·~~uorum"..
.
- N• 264/81 (n• 418/81; na origem), submetendo ao Senado a esco. _- Req·u~rimento ri9_ ~68/81, do SCnado~ Marco~ f!'~ire, solicitando
lha do Sr. Armindo Branco Mendes Càdaxà, Ministro dePiimeira Classe:
urgercia, pará ,o Projeto de Lél do Seriado n• 240/80, do Senador Franco
da Carreíra de Diplo!riata, para exerc~t_ â_f~nção de Embaixador do Brasil
Montara, q~e estabelece a participilção de rq)resentRnte dos empr~gados
juntó à Repúblí<:a Popular Polçnes~.
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e 12.3 , - ORPEI>I DO ,DIA
.
.
NAMPS); Votação adiada por falta de "quorum".
.T-t)l.edação Fmal .do Projeto d~ Decreto Legislativo n• 24/80 (n•
-'- Requerirriento_·n9 149/81, do Senador_ ~a_1.1ro B~~vides,·sól~Çitan· ·
64/SO,'na Câmarà dós~Depuládos), que aprova o texto da Cónvenção ri•
do a transcriçã~~·nOs anais "do SenadO Federal, dtl- artigo intitul~dc:r···o
142 da.Qrgani~~çli.o IÍ1tern:icio!lal.do.Trabalho, sobre a Orientação ProNordeste é Vítiina do·Estouro do OrçamentO _Monetário", de-autOria do
-_f_issiQnãi e~ fornlaçãO J;lrofissional no Desenvolvimento de Recursos Hu~
·economista S6rgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, ediçií<i: de 23~~no:S,:âdota_da em Genebra. a 23 de junho de 1975, durante a sexag~simã
6-81. Votação•adlada por falta de "quorum".
·· '
. sess~o·:9.iJ._C.çmfer&itcia Geral·da-Organ'iz3ção lntern3cional dO Trabalho.--Recjuériíneilto·n<? 313/81, do SCna-dor ·Marcos Freiré, solifi(a·ndo
Aprovada. Ã pro~ulgação . . . " ~ . . . -,
, .·.
.
.. . . , ,
urgência para o Projeto del,ei do Senado n• ~~~/79; do Senador !:lumber·.
~ Redação'.Final do Prbjeto de Decréto Legislaiivo·n•'Ji/80 (n•
to Lucena, que institul o seguro~desempreg_O determina outras próv'idên ..
.65/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n•
cias~ VotS:ção adiada por falta de uquorum".
132 da Ofg3nizaçâo Internacional do .Trabalho, sobre férias anuais remu:.
- Projeto de Lei do Senado n• 2.2/81, do Senador jorge Kalunie, que
neradas, adotada em Genebra, a 24 de junho de 1970, durante a qUinquadispõe Sobre enquadramento de professores colaboradores e auxüiar_es de
gésima ·qUarta sessão da Conferência Geral da Organização Internacional
ensino e dá outras providências. Votaçã-o adiada por falta de ••quorum".
do Trabalho. Aprovada. Ã promulgação
- Projeto de Lei do Senado n• 117/19, do Senador Jorge Kalume,
- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n• 219/79, do Senador
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, na área da SUNelson Carneiro. que dã nova redação ao caput do art. 15 do Decreto-lei
DAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e

•

•
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n• 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que altera a legislação do imposto

3-

DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

sobre a renda das pessoas físicas. Aprovada. A Câmara dos Deputados

- Redação Einal do Projeto de Resolução n• 97/81, que suspende a
execução do incisO I, do n948, da tabela .. A'', do art. 37 da Lei o9 4.747, de
9 de maio de 1968, do Estado de Minas Gerais. Aprovada. A promulgação.

-- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 16-9-81.
4 -

2.4- MATÉRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA
-Requerimento n9 314/81, lido em sessão anterior. Aprovado, após
usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Dirceu Cardoso.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

MESA DIRETORA

5 - UDERES E VICE-UDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES

- - 6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

ATA DA 155• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1981
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDt::NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PúRTO E ITAMAR FRANCO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Raimundo Parente- Aloysio Chaves-:- Jar~as Passarinho-:- Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire....:;_ Alberto silva- Bernardino Viana Helvídio Nunes- Almir Pinto--= José LinS- Agenor Maria- f:Iuritberto
Lucena -7- Nilo coelho...;_ Luiz Cavalçante- P;lSSO~ Põrto·- Jutahy MágaM
lhães ~- Luiz Vi3.na - Dirceu Cafdoso- Amaral Peixoto- Nelsori Carneiro - Roberto Saturnioo .- Itama( Franco -- Tancredo Neves __ Lázaro
Barboza- Gastão MUller~ José Ric.ha·.:_. Ev:elâsio Vieira- J~ison Ba;r~Ío
· - ArliO.Darriiãni:::...;: Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa~sarinh9)- A lista de presença acusa o

•

comparecimentO de 30. Srs·. . Sçna,dore;s.,H~~~Il:dO _número_ r~gi}Tient~l. de_cl~ro
aberta a sessão.
_So\J a_ proteção ·de Deus inici~rttQ§ .nó§_Sõ_s trabalht;>~. _.
:-,o"~sr:"'ti-secrerár10 j>rôceaerà -,a leltt.ú·a---:dO Expediente.

,

F~~~~·?--i~~_tirr-

,·:_··~·~·-- -:.·.

, EXJ'EDIEt'ITÉ:,, ..
.
PARECERES

.

'

N,s.709. e'1IO,'DE t9Sl,

~<- ,., ~~br~ ~ ·p;oj~:to de. Lei d~~ Câmara -n.O 67,. de 1S78 (n.o.
. 3.46~ 00 B,
-~~6?~ na ~t:i~.~), qu~ ''1)isp0e S?bre o conc_urso
dé liVI"é~docênciâ. e os titülos· de doutor e livre-docente''.

ªe

PARECER N. 709, DE 19Sr
Da Comissão de Educação e Cultura ·
Relator: Senador ·Gastão ·Müller ,,
o presente ProjetQ--d,e Lei .autbrlza (-art. ~.0 ) •as universidades a
realizar concurso de livre-docência para áreas· eultutais :pão. abrap~
gidas, nos_ respectivos _distritos geoeducaci9:t:1ais, por cursos de
mestrado e doutorasd-o.
·
·
Determina 'ainda 1Q proJeto que- q~qüe·nalme:n,be o Gove1:r).9
Federal fixará .em. décretó' ás ·áreas· culturais de ~ada d~trHo geo-educacional, em que ficará. -extint~~ a _realização-~ de _ooncurs·c.s .df?.
livre-docência, em virtude da existência_ ç.e ClU'SOs_ reçonhecidqs de
mestra,çlp ou_ dout<>rado.. . __ __· ·. _• ___-_ .._ .· -· . ·_ •.
~
Eni:- sta 'JUS#fi~!fãQ, f~:J--~~~r!d9_--,~~1ef;o:. id_iz ·qtie. pl:eiende .a
legisl~Ção de.eniin.o _·eJn~viggr;_ e~~ar o·- n'ív~l-do,profe.ssoqrado un~-.
versifá.rio Pelo' éstJniulo à ,ç-a,rrei:ra .. dQ)l].1agistériO, .através da Gdncess~o de inc1e'ntivo. _tun,donal_.d:e_ .título.s_ ~
êrpi~ps,. se;ryinçlo: 4!1
exemplo_ a gr~tific"+Ç~o· ..çOJl-çePJ,_q..~-- a. Cl,_l.;l'e,~.
,_c~rso~ _-de. PPSgraduaç'ão e d~ aperfeiço,ameq!<>. e, ~p""laJi.
Nesse ~asso a<l;;z o'Dep~tado-Jucll· P!:r:ilén\a; aut0r--d9 preseúté
Projeto:
- .• .
. - . _ • · ., · :
- · ,, · ' ' .,
·
"Visando a 'e3-timular e a ·prestigiar a criaÇão· de cursos
ode pós-graduação, as leis vigehtes extihguiram- a livre.:..
docência, o que obriga os doc~mtes a freqüentá-los, a fim
de obterem os titulas de mestre e de dOutor.
Embora nem ·todos sejam reconhe<:ldos :pelo Conselho
Fede1.1al de Educação, o BrMil já possui mais de 600 curso3
de pós-graduaçã9, devendo merecer atenção especial, entretanto, não sô por não abrangerém todas as áreas culturais, mas também por não- estarem racionalmente distribuídos por todos os Estados.
0

•

: _ . __ . .

Quer por lnexi.:.tirem pa~a numerosas áreas culturais
quer por se lo·calizareiri €-m ci:lades longlnquas,_ os cursOS
de mestrado •e de. doutoradQ tornam-~e inacessl'V'eis :\ boa
parte do prof·essorado_ universitário, r•elev~ndo cons!cterar,
por outro I-ado, que a pnessa na cr1ação de curs·os de pósgradua-ção pode ocasionar aviltamento de sua qualidade
conforme ocorreu com o ensino médio, onde o açodamento
na. profi.s.sionalização, ·em desacorio oom o. que Preceitua
a lei de Dire~,lizes e ;Base~ do e~ino de :primeiro e segundo
graus, vem gerando .problemas _quase: incontornáveis.
.-0 .mesffiÕ._, ÚnÔ~e:à~ '·pü_der~_ , da~:-5-e_ 'cm~ bs ·êUrSoi d~_
põs-graduação,_ em nãO·havenáó Cautela pór'Pà.rte_ ao w..:
·nistérío de Educação e- Cultura~reiativame-nte à proliferação dess·es cursQ#,_
Possibilitançlo . ao Gov,.erno pma_ ~e;rif~cª'_çãó_ .Periódic·ã
nas áreas.,-e .. nos _-dis.tritos ,geoeq:_u.c_a,._cionai$ que possuam
Cursos
Pó.s·-graduaÇão~ ·coni" k 'fin~U:!açle' de extinguir,
_gmdual e raclDnaimente~ o conc-qr.so d'e livrre·-docência, convertido ~em· lei,': este projeto evítárá, portanto, rião só a
repetiç_ão · dQ ~!lU,~ se~ ~rifioou no- _ensino- médio,· m_az ai.nda
preju~zos p_ara o~. pro_fessoresde .?+_~a[:) c;ultu,+:ai~ sem .<?Pbertura dê~es <=':\:.~-~:" 1 : .• " _ • •• ··-·.
--·
•
_.
•
,- _,
•
O proje~o, fixa aind:a,, as normas q11:e.:0s c:ançlidatos ·à livre--docência. devam s~ti~fazer t
. ,A~im, somente po_de;I:ão in~r>e'Vi~r;--S:e os diplo-maçlos por curso3
superiores reconhecidos "'/2. qu~ pre~ncpam ~L uma das .seguintes
oond~çõe.s:
,,
__ -;- - --- ..-.~ ' -.
-·
·.,

tte

----:- e?terçaill h,á m~ d.e .cJ,~z anq@, a pJ..:Ofissão.de.-llíV~l.~u],}ertor._
tenham obra publicada sobre o assunto da área; do conc.u:rso.
·.s·ejafu ipOrtadores_ de_ 'diplomá ou de 'certifleadõ--de- CUrsos
de lf.SJ:)eciallzaçã.o ou de 'aperfeiçoam·ento com· noventa· horas, no
mínimo, de duração.
·
:. ___ tezlhani sido aprOvados· e:In ooncurso: pUblico para o ExerCício de -cargo O'!J.. emprego refereJJte .a ~-eu,_-diploma.
- exerçam há mais de três anoo o magistério superior.
·O_ ProjetO ·ein e~me;- .ein séU artigo' 4.0, integra, além das provas
regulareS~ uma próva escrita.sob!'e a históri-a da -Ciência ou da arte
.refe,e:n,ll!'. à !l.r~?& ,cultur.a>,do aludido QR!lC!l-rsp_ •
·~Fiiialmrénte· ·conf-eTe1'ao ap:rmraão ·o direitq ao uso- do.titulo dre
doutor e de llvre-docen,tll (alj;, 5.0). , ,.. ·
,
, Rá; pói:.tàntó, gral\'iJe.:cautéla, por parte do autor d.o projeto;
quanto aos cuidados exigidoS parai a :obte11ção do titulo, de livre"
dOC~!lcla .. O projeto. b;>..seia-se ..qas. dificuldades encontradas pelos
-can:dídatos ~ra,, a ...ff~ü&hCii' aoo .~u:rsõ~ de _dq,utcii.ã..cto: _pO_i· tori
nareni' ein face às ·grandes distâncias de nossó. tiel'ritórlo, praticamente inacessíveis ·aos ProfeSsOres.·
·_,,
,f,:·::· .. '_;~-;._:.;"'.' .1~ ·! :
.. - Isto posto, somos fávórávels ..O prese,;te Projefu, JÍ<ir'éoti.siderálQ opo.;-tuno. tS" c-onveniente.
---·-- · ,·
: ' ·:_' ·,. ~ · : .-'·• ,-- :--".
.
Sala dai; ComlS.Sôes,":lO'-<l.e abrl! de 19Bl. .._ Aderbal Jurema,
Pre;idente- Gastão Müller, Re~a:tor_- Laélia Q.e Alcântara-- João
9aJnwn - .João Lúcio.
·
-

ªe

PARECER N.O 710, DE 1981

Da C91n.is_são de Serviço Pú-blico Civil
Relator: Senador Hninberto Luceria
Originário da_ Câniafa dos Deputados, ()TII:i.e- foi aprese:i:J.tado
pelo ilustre Deputado Alcyr Pimenta e logrou ser aprovado na
sessão plenária de 20-6-78, após recomendação neste senti.d:O das
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coll!issões técnicas da Casa (cõm emendas na Comi.:são de Educaça..o. e pultura), vem agora aO exame do Senado, o projeto de lei
que dispoe sobre o "concurso de livre-docência e os titulas de doutor
e livre--docente".
Aqui, a ,proposição foi distribu.Lda às comissões de Educação e
Cultura e de Serviço Público Civil, tendo a primeira, através de
bem elaborado .parecer ·cta lavra do Senador Gastão Müller. manifestado opinião in~eiramente favorável à sua aprovação,c particularmente em razao de .sua oportunidade e conveniência rv. fls
e fls. J.
A matéria versada no projeto já foi exaustivamente examinada
nE- Câmana. qos Deput·ados e as _únicas restrições, relativas à redaçao lmperfeha dots arts. 1.0 e 4.0 , encontram-se 'devidamente corrigidas através d~ emep.da.s adequadas da Comi..:são de Educacão
e Cultura da Casa de ___origem.
'
·
Destin~-s~e a ncrvra 1ei, como consta de sua ementa: a clisc!plina~ os concursos de livre-docência e a concessão de títulos de dOutor
e livre-docente, tudo com o objetivo ·pr.eponderante je suprir lacuna
do ordenamento jurldico pertinente, máxime a partir da constatação_ d~ que O'S _CllrSO.S de pós-graduação atualmei:Lf.e iutorizados
na le1 sao exces.srvamente centralizados e não atendem a todas as
necessidades do ensino superior.
De qualquer modo, atentos _à competência que nos é deferida
pelo Regimento ~Interno, o que devemos ·dizer é que a proposição
em exame, uma vez tornada lei, redundará .em vantagens para
aqueles. servidore3 que .se submeterem aos concursos nela previstos.
Ma~, ta1~ vantagens,, é bom frisar, não serão concedidas graciosa ou
arbitrariamente, at-e po~que ante.s haverá sempre o concurso, no
qual somente pod.erão Inscrever-se os c:.u•e atenderem aos prérequisito-s fixados no art. 3.o
Assim, nenhuma objeção pode ter esta comissão técnica a-o
projeto, motivo por que o recomenda à aprovação.
~aLa das Comissões, 16 de stebembro de 1981. Agenor Maria,
Presrdente - Humberto Lucena, Relator - Raimundo Parente Bernardino Viana - Aderbal Jurema.
PARECERES N•s 7!1 e 712, DE !981

siderando o que dispõe o a!lt. 19, i s.o ineiw "b" da Constituição
da Organização Internacional do Trabá.Iho, .segundo o qua.I os Estados-Membros comprOilllekm-se a submeter a3 convenções adotad·a.s ~s autoridades oompetfrntes, o ~textq. da Convenção n. 0 148,
se ~ decidir o Senhor Presidente da Repúb:ica, deverá ser
encammhado a -exame do Congresso Nacional.
A Convenção em referência está í'ormaUzada através de wn
texto que, além da introdução, tem ·a parte substantiva contida
em 24 ad'tigos, distribuídos através de quatro diferentes titulos:
I - Campo de Aplicações e Definições; II --Disposições -Gerais·
III :- Medidaas de Prevenção e de Proteção; IV- Medídas de Apll~
caçao. Cabe· ainda a obs·ervação de- que o texto examinado obedece
em tudo ao modelo redacional clássico dos documentos do gênero·.
O Projeto teve na Câmara tramitação tranqüíla. Nada há,
outrossim, ·em nosso entender, que contra-indique sua apvovação
nesta Casa.
Assim, de conformW.ad.e com o e::<posto, opinamos pela ""Provação do Projeto de Decl'eto Legislativo n.o 30, de 1980 (Projeto
de Decreto Legislativo n.O 66-B, de 1980, na Câmara) que aprova
o úexto da Convenção n. 0 148 da Organização Intemacional do
Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores contra os Riacoo Profissionais devirlos à Contaminação do Ar, ao· Ruído e às Vibrações
no Local de Trabalho, adotado em Genebra a 1.0 de junho de 1977,
durante a sexagésima terceira sessão da conferência Geral da
Organização In ternaclonal do Trabalho.
É

o pa;recer.

Sala das Comissões, 13 de maio de 1981. -

Luiz Viana, Presidente - Lomanto Júnior, ReJa,tor - Lourival Baptista - Martins Filho - Amaral Peixoto - Luiz Fernando Freire -· Jooo
ca.Jmon - Aloysio Chaves.

PARECER N. 0 712, DE 1981

Da Comissão de Legislação Sooial

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 30, de 198'9
(PDL n.o 66-B, de 1980, na Câmara), que- aprova o texto
da Convenção n. 0 148 da Organização- Intemacional do
Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores contra OS: Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído
e à.s Vibrações no Local de Trabalho, adotada em Genebra
a 1. 0 de junho de 1977, durante a sexagésima terceil'la sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho.

Relator: Senador Luiz Fernando Freire
Em confonmidade cam o disposto no art. 44, inciso I, da Ooostltuição l"ederal, o Senhor Presidente da República submete ã
apreciação do Congresso Nacional •a: Mensagem n.0 377, de 1980-,
cujo tmoto é a can venção n. o 148 da orr, sobre a Proteção dos
~balbadores contra os Riscos Profissionais- devidos à Contaminação do Ar, ao Ruido e às Vibrações no Local de Trabalho, adotada em Genebra, a 1.0 de junho de 1977, durante a sexagésima
terceira Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.

•

PARECER N, 0 711, DE 1981

Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Lomanto Júnior
o Projeto de- De-c!'leto Legisl·ativo em exame aprova o texto da
Convenção n.o 148 da_ Oxganização InteJ,TiadonaJ: do Trab~ho oobre
Proteç.ão dos Trabalhad.orn_s_ ·C<?ntra ?S R~scos _ProfissionaJ.S devidos
à Contaminação do Ar, ao Ru1do .e a;s Vlbr_açoes ng _Local de T_:!:"abalho adotada durante a sexagés1ma tercerra sessao da Conferencia o'eral da Organização Internacional do Trabalho, realizada a
1.0 de junho de 1977, em Gen~bra.
No encaminhamento da matéria ao_ senhor Presiden,te da Riepúbllca, o Senhor Ministro de Estado da·s Relações Exteriores esclarece que segundo o Ministério do Trabalho, a Lei n.O 6.514, de 22
de deze,;,bro de 1977, que altera o Cropítu!o V do Titulo U da Consolida<;ão da& Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina
do Trabalho, incorpora os princ:i.pios básicos da Convenção.
TaiJJto a poluição do ar como a: poluição sonora no a.m.biente
de trabalho, prossegue, .sful disciplinadas, também, pela Pol'taria
Ministerial n.O 3 .214, de 8 de junho eLe 1978. As di•posições do
artigo 5~0 da CorivenÇã:o encontram sua contrapartida na Comissão
Interna de P'rot.eção contra Acident·es (0!PASl que assegura aos
trabalhadores, que a integram, seguranç:t. 110 emp!lego -e proteção
contra a d·espedida arbitrária, indo, port:mto, a·ém dos requisitos
do texto proposto.
Lembra ainda o Senhor Ministro _do Ext.erior que a prevenção
de riscos profissionais provocados pela poluição do ar - sono:r~ ·e
vibrações nos ambientes de trabalho - já está prevista tambem
pela legisJação nacional, realçando-se a necessi·àad:e de exame
médico periódico do trabalhador. Assim, conclui o Mlni.stro, con-

Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual
salienta que ''segundo o :MiniSJtério do Trabalho, a Lei n.o 6. 514,
de 22 de dezembro de 1977, que a:•tera o Ca;pitulo V do Título U
da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e
Medicina do Trabalho, incol"'pora os principias bási-cos da Convenção. Tanto- a 'POluição do ar, como a poluição sonora no ambiente
de trabalho, são disciplinadas também pela Portaria Ministerial
n.o 3.214, de 8 de junho de 1978. As disposições do art. 5.0 da Conv·enção encontram sua ·contrapartida na Comissão Interna de Proteção Cootra Acidentes (CIPA.S) que a>sregura aos Trabalhadores,
que a integram, s·egurança no emprego .e pro-teção oontra a despedida .arbitrária, indo, portanto, ·além dos :requls·itos do ·texto
pro~to. A prevenção de riscos ·.profissionais provocados pela. poluiçãO do ar - sonora e vibrações nos ambi•entes de .trabalho já está prevista também .pela legislação nacional, •realçando-se a
nece&S!dade de e=e médico periódico do trabalhador''.
Tendo em vista que a matéria acordada no âmb1to da Convenção n.O 148, da OIT já se encontra .praticamente inserida na
legislação trabalhi.sta nacional, a ratificação ,por 'Parte do gowrno
do Brasil torna-se tra!llqüila e ao mesmo tempo um·a demonstração
do grande- interesse de nossas ·autoridades ·em dar a;os trabalhadores brru:;i!eiro.s medidas de segurança e prevenção co-ntra os riscos
inerentes ao trabalho, bem antes deles ·terem sido submetidos a
conclaves internacionais.
Assim, conforme o exposto, .e tendo em vista a C'Ompe-tência
regimental desta Comissão, opinamos rpela ap:rovação, do rtexto na
forma em que s-e apresenta no Projeto de Decreto Legisla.tivo n.o 30,
de 1980.
Saia das COmissões, 10 de setembro de 1981. - Humberto Lucena, Presidente em exercício - Luiz Fernando Freire, Relator Arn~ Damiani - Aloysio Craves - Eunice .Michiles José Fragelli
- A.Imir Pinto.

.-
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PARECERES N•s 713 e 714, DE 1981
PARECER No 713, DE 1981

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n'~ 1Kl, de 1981
301, de 1981 na origem}, do Senhor Presidente da RepUblica, submetendo ao exame do Senado Feder~l, proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir 12.142JH3
Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(ORTE- RS), equivalentes a CrS !0.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e nonnta e nove mil, duzentos e dnqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos).
(n~'

•

Relator: Senador Gabriel Hermes
Com a presente Mensagem, o Senhor Presidente da República encamina
ao exame do Senado Federal, pleito do Governo do Estado do Rio_ Gr.ande
do Sul, no sentido de que sejam elevados os parâmetros fixados pelos itens
II.III e IV do artigo 2' da Resolução no 62, de 28-10-75, alterada pela de no 93.

de 11-10-75, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 12.142.813
Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Est~do do Rio Grande do Sul (O RTE- RS), equivalentes a Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete mi·

lhões, oito.centos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros
e setenta e nove centavos}, destinados a investimentos nos setores da Agricultura, Indústria, Comércio e Se"rviços, Saúde e Saneam~nto, Administração e
Planejamento, Educação e Cultura, Energia e Recursos Minerais, Transporte, Habitação e Urbanismo e Defesa Nacional e Segurança Pública, naquele
Estado.

2.
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Pretendia o Governo do Estado do Rio Grande do Sul emitir

A Resolução n9 62, de 28·10-75, desta Casa, com alterações introduzidas
pela Resolução n~' 93, de 1976, estabeleceu para a dívida consolidada dosEstados e dos Municípios, novos limites máximos, levando-se em conta os seguintes critérios:
"I - o montante global não poderá exceder a 70% (setenta por
cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior;
II - o crescimento real anual da dívida não poderá ultrapassar
a 20% (vinte por cento) da receita realizada;
I 11 - o dispêndio anual com a respectiva liquidação compreendendo o principal e acessórios, não poderá ultrapassar I 5%
(quinze por cento) da receita realizada, no exercício anterior;
IV - A responsabilidade dos Estados e Municípios pela emissão de títulos da dívida pública não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento) do teta fixado no item I deste artigo."
s-. -De acordo com o artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975 com as alterações íntroduzidas pela Resolução n9 93, de 1975; foram fixados para a dívida consolidada interna do Estado do _Rio Grande do Sul, em função da receita arrecadada no exercício anterior, corrigida até à data do exame, os seguin~
tes limites máximos (considerada a dívida intra + extralimite).
Receita Arrecadada~ Cr$ 73.051.471,6 mil
Cr$ 50.956.598, 6 mil
I - Montante global
!I - Crescimento real anual
Cr$ 14.559.028,2 mil
III- Dispêndio anual máximo
CrS 10.919.271.1 mil
IV - Responsabilidade por Títulos
Cr$ 25.478.299,3 mil
6. Atualmente (pós: 31-3-81) esses mesmos itens atingem os seguintes

valores:

28.300.552 Obrigações Reajustáveis' do Tesouro do Estado (ORTE- RS).

Entretanto, relavitamente ao plano de aplicação dos recursos, a que se refere
o§ Jv do art. 4v da mencionada Res. nY 62/75, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, através do A viso n'i' 541/81, manifestou-se favoravelmente à pretensão do Estado para a emissão de apenas 20.276.573
ORTE- RS, equivalentes ao valor nominal reajustado para o mês de março

Cr$

20.785.143,7

mil

II

Cr$

7.369.062,0

mil

III

Cr$

5.218.533,8

mil

IV

Cr$

14.166.636,9

mil

de 1981 (Cr~ 825,83), a Cr$ 16.745.002.280,59.

•

3. Segundo o parecer do Banco Central do Brasil, as características da
operação são as seguintes:
"a) quantidade: 20.276.573 O R TE-RS, equivalentes ao valor nominal
reajustado para o mês de março/81 (Cr$ 825,83) à
16. 745.002.280,59.

7.

Com a operação em exame, esses parâmetros irão atingir os seguin-

tes valores:

b) características· dos títulos:
~

JURO

-
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mil

II

CrS

24.586.927,2

mil

I II

Cr$

12.411.513,1

mil

IV

Cr$

30.911.639,2

mil

8. Como se vê. considerado todo o endividamento da referida entídade,
seriam ultrapassados os tetos.que lhe foram fixados pelos itens II, III e IV do
art. 2• da Res. 62. de 1975.

9. Tendo em vista o orçamento da pleiteante para 1981, no valor de
Cr$ 126.484.552,0 mil, deduzidas as operações de crédito previstas (CrS
23-.700.000,0 mil) e todas as demaiS despesas vinculadas a certos tipos de re-

c) cronograma de emissão e vencímentos:

•

38.389.460,5

t<-.ç>o
C>:Rl'IFIÇA-

p

Cr$

ceitas e transferências comõ os encargos da dívida interna e a "amortização·da
dívida externa, resulta, ainda, uma margem de poupança real de Cr$

EM:::ssÃO

QUANTIDADE

VENCIMENTO

.JULHO/Sl

7.000.000

NOVEMBR0/8 3

1.27fií-573

23.684.741,0 mil, que representa 23,04% da receita líquida.

AGOS"l'0/31

7.000.000

SE:TEMBR0/84

1.500.000

SETEMBRO/ai

6.276_.573

10. Por outro lado, o valor do maior dispêndio anual com a liquidação
total da dívida intralimite contratada e autorizada + operações em tramitação + emissão sob exame, a ocorrer em 1984, com o valor de Cr$
17.888.854. 2 (análise efetuada de 1981 a 1986) é, ainda, inferior à margem de

OUTUBR0/34

1. soo. 000

NOVEMBR0/S4

2.000.000

DE:ZEMBR0/84

2.000.000

JANEIR0/86

2.000.000

FINEREIRO/a6

2.000.000

MARÇ0/35

2.000.000

ABRIL/86

2.000.000

W..I0/36

2. 000.000

JUNH0/86
TOTAL

20.276.573

QUANTlOADE

'!'()TAL

2.000.000
20.276.573

Ohs: As colocações serão efetuadas com prazos decorridos das
duta~

de emissão.
d) forma de colocação: através de ofertas públicaS:, nos termos

d<J item VIl da Resolução no 565, de 20-09-79. do Banco CentraL
e) autorização legislativa: Lei n'i' 7.44?, de _12-12-HO."

poupança real CrS 23.684.741,0 miL (mapa lll).

II. Para justificar a necessidade da referida elevação temporária, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul acrescentou em seu pleito que, Hos recursos previstos pelas novas operações de crédito serão destinados tanto para
a infra-estrutura como para o atendimento da área social e despesas de operações de crédito anteriores, a saber:
'' --Silos e armazéns;
-Implantação do' Pólo Petroquímico;
- Aumento da capacidade de geração de energia elêtrica;
- Programa de estradas alimentadoras;
- Reaparelhamento de portos;
- Assistência técnica e extensão rural;
-

BADESUL -

-

Fundo Estadual para Águas e Esgotos;

BROE;
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- Assistênc1a -médico-sanitária em geral;
- Assistência médico-hospitalar;
-Cooperação geral do ensino de ]9 Grau;
-

PARECER N• 714, OE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso ...
luçào n"' 108, de 1981, da Comissão de Economia, que autoriza o Go~
verno do Estado do Rio Grande do Sul e elevar em Cr$
10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no''enta e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna".

Implantação de escolas de 29 Grau;
Manutenção do ensino de 211 Grau;
Segurança pública e serviços de policiamento; e

- Atendimento das despesas relativas à dívida fundada."
Por fim, são apresentad-os mais os seguintes motivos que levam ao
encaminh<.~mento do presente pleito:
.. a) O cronograma de colocação dos títulos ora apresentado

11.

permitirá ao Estado a manutenção de um nível mínimo de investimentos, os quais no orçamento vigente já foram reduzidos substancialmente, se comparados com_ as reais necessidades da economia
ga_úcha.
b) Tal fato decorre de_·o Estado ver crescer suas despesas de custeio pelo aumento de preços, contando para o seu atendimento com
a totalidade de sua receita tributária, na medida em que o Rio Grande do Sul não possui poupança fiscal que possa gerar o necessário
suporte à realização de despesas de capital;
c) As exonerações e demais favores fiscais no mercado interno
representam para o Estado uma perda de arrecadação superior a
45% de sua receita tributária potencial. Se a isto adicionarmos o
não-ganho de receita decorrente dos incentivos à exportação para o
exterior, da ordem de 13,8% da arrecadação efetiva, podemos concluir que, se o ICM incidisse integralmente sobre sua base potencial
a receita tributária do Estado seria o dobro da efetivamente arrecadada;
d) Em sentido prático e visando resultados imediatos, o programa de eliminação gradual dos incentivos fiscais, a ser implementado
no biênio 1981-82, já conta com grupos de trabalho formados por
representantes de todos os Estados e Ministérios da Fazenda, inclusive, com a listagem das repeicussõess financeiras em nível de setores e produtos. Isto significaria um aperte de recursos da ordem de
60% sobre a receita efetiva de ICM no ano de 1980;
e) Por essas razões, para suprír as insuficiências orçamentárias
verificadas nos últimos exercícios, o Estado tem-se utilizado de ope~
rações de crédito efetivadas com Instituições Financeiras e de lançamento de títulos da Dívida Pública. No presente exercício, o déficit
orçamentário apresentado é de CrS 20 bilhões, sendo necessário
contar com o produto do lançamento da 21' Série de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro do Estado - ORTE - RS."

11._ Ante o exposto, atendidas as exigências e disposições do Regimento
Interno e da legislação específica, opinamos pelo acolhimento da presente
Mensagem, na forma do seguinte.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 108, DE 1981.
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em
Cr$ 10.027.899.259.79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e
nol'enla e nove mil duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e Setenta e
now centa\'OS) o montante de sua divida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. I' É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar. l~mporariamente, os perâmetros fixa.dos pelos itens 11,111 e IV do artigo
2• da· Resolução ri• 62,-de 1975, modificada pela Rés. n• 93, de 1975 ambas do
Seriado --Federar, 'a fim· de que pOssa· ~m,itir 12.142.813 Obri.gações RCajustãveis do Tesouro do Estado do Rio Ghinde do Sul (ORTE- RS), equi~a1en~
,}ç_s.a_ÇrS_IQ.Qf7,8'!.?,2,59J,ll,(<\ç.~ b!l~(jes, vipt~!'_s~te milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzCntos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) cujos recurs~s se d,es~in:am a investiJnentos nos S~tores de Agricúltura,
Indústria, Comérció".C'Serv.içes. Sa~dCe Saôea-mCi{to~·Administração e Plane..
jUmento, 'Educação~ e ~!~~ra, .Erterg~!l e RCcúi-5~-s ·Mí~efa:i's, Transporte, Habitação e Urbanismo e oeresa Nacion3.1 e:Segurança Pública, naquele Estado, obe.dec.idas as contÜçõeS admitidaS Petê:,-Ban:co Central do.-Brãsil, nO respectivo processo.
·
. '·-Art. 29 Esta Resolução entra em vígo.r -ná-·data de sua publicação.
Sala das ComísSões •. J9. de agosto de 1981. -)osé Richa, P~esidente
'Gabriel Hermes,. Relator.- Arno DamiDiii....:..... Alberto Silva- Luiz Cavalcante
- Bernardino Viana.

•

-lJ...-

RelaJOr: Senador Benedito Canelas
A Comissão de Economia apresentou Projeto de Resolução que autoriza
o Governo-do Estado do Rio Grande do Sul, a "elevar, temporariamente, os
perâmetros fixados pelos itens II, III e IV do artigo 29 da Resolução n9 62, de
1975, modificada pela Res. n• 93, de 1975, ambas do Senado Federal, a fim de
que possa emitir 12.142.813 Obrigações Reajustãveis do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (ORTE- RS), equivalente a Cr$ 10.027.899.-259,79
(dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e
dnqüenta e nove cruzeiroS e setenta e nove centavos), cujos recursos se destinam a investimentos nos setores de Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, Saúde e Saneamento e Recursos Minerais, TranspOrte, Habitação e
Urbanismo e Defesa Nacional e Segurança Pública, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo·~.

Enquadra~se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93, de
1975 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois os recursos serão provenientes
do Banco Nacional da Habitação- BNH, e, dessa forma, considerada extralimite.
No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências princi·
pais:
a/ Lei Estadual n<? 7.448 de 12 de dezembro de 1980, autorizadora da
operaçào:
h) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao
Exm~ St:nhor Pi-esidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao Pleito formulado conforme o art. 2• daRes. n' 93, de 1975, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento de Operações
com Títulos e Valores lmobiliãrios- que concluiu pelo deferimento do pedi..
do.

•

Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da
Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de
1976). e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves, Presidente - Benedito Canelas, Relator - Almir Pinto - Nelson Carneiro Martins Filho- Humberto Lucena- Raimundo Parente- Bernardino Viana
-José Fragelli- Aderbaf.Jurema.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENAOÓ N• 267, OE t9ill

. . Iittroduz alterações na CL'l', objetíva.nd<> criar condições de niaiot Celeri~_ade _no p·rocesso judicial do ~àbalho. •·
O Çon_gre.ss_o. Na.~çnal __ decr~;ta.:,_ . .
..:.~ ·
Art. 1.0 . São acrescentados á.o art. 846, · da vigente Oonsolidação das Leis do Trabalho, os seguintes §§ t.• e 2.0:
··
"Art. 846. ' ~ •.. "-,~ ·-~-: •. ·.-~.,';" ., • "'"'; ~..; ~<..,_;_ ·-· .·• -~ • .....:. ·~~ •••••
§ 1:0 Nas reclamaçõés versando cobrança de s-alários
ou quaisquer direitos traduzíveis em_ pecúni~. ,legalmente
da r~nsabllidade do elllpregador, ~ :havendo "o· reclamante comprovado eficázmente a respectiva vincUlação
Iaboral,_.~omente s~rã admitidá. a defesa. do reclamado mediante inequiv<>ca dem<>nstração de pagamento:.da_ verba
pleiteada.
·
·
• § 2. 0 Ocorrendo a hipótese do parágraro anter~or, o
jurz ou a Junta promoverá imediato julgamento antecipado da reclamatór!a, nos termos do disp<ls-to no art. 330 do
Código de Processo Civil."

•
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Art. 2.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.o Revogam-se as disposiç.ões em contrário.
Justificação
Diz o art. 846, da ,-!gente Consolidação das Leis do Trabalho,
qu-e~

"Lida a reclamação, ou dispensada a leitura por ~mbas
as partes, o reclamado terá vinte _minutos para aduzir sua
d-e-fesa."
E os §§ 1.o e 2.o, aqui mand~ãos ac:rescen~:ar, visam deixar
consignado na legislação trabalhista que não serã. admitida qual-

•

quer defesa por parte do reclamad-o quando a reclamatôria versar
cobrança de .s-alários e o reclamado não fiz_er prova incontrastável do r&!_Pectivo pags.ment.D, bem como qu·e, em tal ca.so, a Junta
ou o juiz flca autorizado a_ profe1ir julgamento antecipado da lide,
tudo em Cünformidade oom a inoyação processual resultante do
disposto no art. 330 do novo Código de Pr_ó_cess.q Oivil.
Trata-se, em suma, de trS.nsplantar para o âmbito .do _direito
judicial trat·alh'sta~. a inovação_ proces::ual defendida entre_ nós

pelo professor Alfredo Buzaid e consubstanciada no vigente Código
de Proce&o Civil, no menc!onado arL 330_ sob o nGmem juris de
julgamento conforme o estado d•o pr<lcesso~
O objetivo r. a medida é~ como se pQde perceber facilmente, dar
mais celeridade ainda. ao pmcedimento traba.lhist·a, particularment·e naquele-s casos em qt:e a produção de provas ou a _realiza-

i

ção de aud'êncja_,~ e .out!'>o.s ato.s_ processuais se tornam absolutamente dispensáveis, como no de cobrança de salário$.
AHás, devo dizer que tenho r~ebido, de várias_partes do_ País,
observações acerça da sobrecarga de processos na Justiça do Trabalho situação da qual tem resultado uma inescondida má dis-

tribuiÇão da Justiça.
Ainda agora é o Presidente do S!ndicato Rural da cidade c!o
Nova Granada~ no interior de Sf.o Paulo, Sr. Pedro Arroy;o Ese;rivano. que bm·ca chamar a aten_çã_.o deste parlamentar para o problema, ponderanC.o que "os atuais JuíZes Presidentes das Junta')
de Co:o.ciliação e Julgamento estão .sobrecarregados de tal. maneira que não- possu·ern tempo material sequer para ler uma vez,
integralmente, cada processo, ensejando _um exame superficial Co>
mesmo3 e a ocorrência de grandes inj_'!,l~tiças. l:p.Otivadas também
pelo exíguo tempo destinado à produção de provas".
O nos.:o projeW, embora não totalmente na esteira da su~es
tão do Sr. Pedro Arroyo Esc:ctvano, que pretende a fixação de um
núme_ro certo d.e_ processos para .cada juiz ou JCJ,. seryirá~ com
toda c-erteza. para abreviar o desempenho da Justiça do Trabalho,
eis que naqueles milhares e milhares de feitos onde a única djscussão envolve cobrança de salár'os e outros direitos trabalhistas,
não mais será admitic:!a defe:::a d-o r·eclamado (esta ge:r:~lmente um
simpl·e-.s e:xped:!ente de po.ste-rgagão), ficando o ]uiz ou a Junta
apto a proferir decisão corforme o est·ado ào processo.
Sala das Sessões. 17 de 5et~mbro de 1981. - Neison Carneiro.

A Exposição de Motivos que acompanha o projeto, da lavra do Ministro
da Justiça Ibrahim Abi~Ackel, incorre em inúmeras apreciações, a nosso ver
infudadas, a respeito da matéria.
De modo algum podemos admitir que a adoção transitória da sublegenda se destina a satisfazer exigências conjunturais da organização dos partidos.
Em primeiro lugar, oS partidos vêm-se organizando de maneira normal,
cada corrente de opinião buscando estabelecer-se nos limites precisos dos
seus objetivos políticos e eleitorais, sem conflitos que possam, nem de longe,
resultar em fragmentações futuras.
Em virtude disso, Sr. Presidente, afastamos de plano a concepção que se
procura impingir, como sendo uma realídade comprovada na organização
dos partidos políticos brasileiros, de dificuldades conjunturais, que absolutaniente não existem.
Que um partido esteja diante dessas dificuldades e esteja buscando conciliar as suas diversas tendências conflitantes e se esse partido é aquele ao qual
se filia o Ex9 Sr. Ministro da Justiça, não cabe atribuir essas dificuldades às
demaís organizações, que vão indo muito bem, obrigado.
A acomodação de correntes conflitantes na vida política brasileira foi a
· causa da substituição do bipartidarismo pelo sistema multipartidário. Aqueles que não dispunham de espaço próprio dentro ·das organizações existentes
buscaram criar novas, e temos no mercado politico brasileiro pelo menos seis
correntCs orga0iz3.das e prontas paia o embate eleitoral que se aproxima.
Mas essas correntes se organizaram tendo em vista o futuro, dai a nossa
estranheza ao verificarmos que o Governo sustenta, sem uma argumentação
concreta, ou pelo menos aceitável, que essas dificuldades de acomodação ocorrem "em razão de lutas regionais e até municipais".
É avançar demais, Sr. Presidente, e num caminho aberto no vazio, pois
não houve ainda essas disputas regionais, ou mesmo municipais, (que foram
retardadas pelo próprio Governo) que pudessem servir para a identificação

dessas dificuldades.
.
Q projeto gOvernam"ental, de fato, não consagra divergência, pior do que
IsSo, busca inCendvá-las, ·n-a- medid3 em que abre espaços à divisão dentro das
organizações partidárias recém~constituídas.
É contraditória, sem dúvida alguma, a justificação ao projeto, encampada pelo General Figueiredo, pois, falar em atender a possíveis interesses de
~orrent~ partidárias internas, é raciocinar em cima de uma hipótese absurda,
-ªde qÚe necessari~mente um partido político deva existir so_mente a partir de
divergências internas inConciliáveis, ,o que significa admitir que a instituição
da sublegenda, longe de ser conjuntural, estaria na estrutura de cada agre~
miação.
O qu~ almeja o projeto, bem diferentemente da identificação dessas pre~
sumíveis- torrentes internas com osobjetivos permanentes da agremiação, ê
que eSsas correntes_ se_ ~4e!lqfiguem c:om a divisão e joguem tudo na desagregação dos respectivos partidos.
·
A instituição desse instituto somente na eleição de 1982 visa a propiciar a
rutura, que logo será incontornável, das organizações que hoje se estruturam,
de vez que os candidatos por sublegenda tendem normalmente a se tornar ad..
versârios mais renitentes dos próprios companheiros de legenda, e, quando
pressentem a derrota, muita vez passam os seus votos para os candidatos de
outros partidos, tumultuando ainda mais o processo eleitoral.
·-o Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• me permite um aparte?

LEGISLAÇli:O CITADA

DECRETO-LEI N.o ó.452, DE 1.0 DE !\rAIO DE' 1943
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Aprova a Consolidação õas L~:is do Trabalho.
. ._,_._ ... ' .................. •.·.
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Art. 846.

Licla a_ reclamaç_ão, ou dispensada a leitura por
ambas as_partes, o reclamado t•el'á vinte minutos para aduzir sua

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Co~ muita satisfação, Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- Queria tão-somente inserir no discurso de V.

defesa.
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Ex" uma das mais conspícuas opiniões a respeito da sublegenda. I!, nada mais
nada menos, do _que a do presidente do meu partido, Senador José Sarney,
que, falando no dia 20 do rnês passado, em conferencia no Encontro. Brasil·
_E$tad_Qs Unidos sobre .OempC;ac;ia,_ disse, literalmente: ~·A sublegcnda. é res..
ponsável pela__ regionaliz~ção e consequente.énfraquecimcnto dos partidos."
Apenas ·isto.
O SR. EV.ELÃSIO VIEIRA- Muito obrigado pela voliosae oportuna
contribuição de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que vem. de ser
lido serâ publicado e remetido às corltissões competentes.
o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)_ A Presidência convoca ses·

são cçmjunta a r~alizar-sc_ hoje, às_ 19 hora~, no -ple~âriO ~a Câmara dos De~
putaciOs, destinada à Discussão das Prop-ost3.s de Emenda Ã "Constituição
N•s: 24, de I981, que altera o caput e o § I• do artigo 62 e o § S• do artigo 70 da
Constituição Federal; e 25, de 1981, quedá nova redação § 4• dq artigo 175 da

. Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --llâ oradores inscritos:
Concedo a palavra ao nobre Sr.,.~e~a,dqr. J:)irç~u C:ár,do~~·l Paus~.) . "'' ,.

I

\

J·

O.Si. Lui:? Cavalcante ..:.. Do Senador Jos~ Sarney.

:c.:,.o.SR· EVELÁSlO.VlEIRA- A reprod!lÇào da afirmação do Senador

S. Ex' não se encontra presente.~_
· ,
- José Sarpey que V. Ex,. faz. nesta oportunidade. é o nosso agradecimentO.
Concede) a palavra S.o ~ob.r~ Sr. 'S~t:t-~d_qf E.~V_el~~i.o ,Yiê~~a~-:co~~ 'Lícle~. _ ·
A. su_f?l~genda não é um·_aperfeiçoamento democrãiico, ~mais· Um rctro-- ·
O SR. j!VELÁSJO. VlEJRA -(Co~o Lrd~r. pronuncia o seiúiitt~ di;cur-.. - cesso que se agrega aos demais que o Governo vem estabelecendo.

. . - . .. - ·, so.) ..:.. Sr. P,:esidente, 'srs. Senador~: SuPme_tQ à camisa~d~_-f~rxa doAe~.urs_Q~dc: prazO~ 1)-PÔQ_Cr :Exec~~i~o -~Ca..
ba de enviar ao· Congresso N acionaf pr<:>jeto d~ Ie~ q.uc
para as eleições de governador, no at:IO d~ l982::..

~·instit~í _suqi~geondas

~·

O Partido Popular, Sr. Presidente, vai votar contra a sublegenda, porque

<;feseja part~dos.fortes, e para isto é indispensável a harmonia, a coesão, a unida de d~ seus integrantes. Só com partidos fortes teremos uma sólida demo.crac_ia .. O Partido Popular é, obviame~te, contra a fraude, e é por isto que-va..

. : !~
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tará contra a sublegenda, porque ela é o símbolo da fraude eleitoral. O Partido Popular votarâ contra a sublegenda, porque se trata de agente que se conflíta-corii-aTíloSofia do pluripartidarismo, pois a sublegenda ê um elemento
desagregador.
Esta, a manifestação que cabia do Partido _Popular. nesta oportunidade
em que o Congresso recebe os projetes de modificações das normas reguladoras das eleições de 1982.
Ainda nesta oportunidade, Sr. Presidente, tornaffios público nota da
COnfederação dos Servidores Públicos do Brasil sobre a política de fixação
dos índices de reajustes salariais dos servidores públicos federais.
"NOTA DA CSPB SOBRE A POLITICA DE FIXAÇÃO DOS IND!CES
DE
REAJUSTES SALARIAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
No orçamento federal de 1981, fixado em Cr$ 998 bilhões, as
despesas de custeio de pessoal, conforme levantamento do DASP,
representavam 28% (vinte e oito por cento) do total de despesa global.
Esta previsão, ainda segundo Censo efetuado pelo DASP (Fundação Getúlio Vargas, remunerava os servidores públicos nas seguintes proporções:
(Acumulado)
33,8%
33,8%
Até2SM
21,5%
55,3%
De 2 a 3 SM
De 3 a 5 SM
21,4%
76,7%
85,4%
De 5 a 7 SM
8,7%
6,8%
92,2%
De 7 a 10 SM
De 10 a 15 SM
5,4%
97,6%
1,6%
99,2%
De 15 a 20 SM
0,8%
100,0%
Maisde20SM
O total de servidores públicos apurado pelo Censo é de 468 mil
dos quais, mais de 358 mil (76,7%) percebem menos do que 3 (três)
salários mínimos, oil séja:-crs 24 mil> mensais.
Na proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional, a
despesa de custeio de pessoal é prevista em 23% (vinte e três por cen~
to) com a diminuição de 5% (cinco porcento) no total da despesa
global, que, sendo de CrS 4,470 trilhões, representa aproximadamente Cr$ 223 bilhões anuais.
A mesma proposta orçamentária prevê uma taxa de inflação
para o ano de 1982, de apenas 75%, embora o crescimento nominal
da despesa global tenha sido prevista em torno de 78%.
As previsões dos índices de inflação real deverão atingir até o
final do ano de 1981, em I 10%; os das ORTNs em 102% e do !NPC
em 82%. Todavia, as indicações da proposta orçamentária concluem
que o Governo projeta reajustar os salários dos servidores públicos
em torno de 70 a 73% - 5% menos que o da Taxa de Inflação projetada, ou do crescimento nominal da despesa orçamentária.
Os servidores públicos do Brasil, ao denunciarem a manipulação dos índices previstos na proposta orçamentária para a fixação
de seus salários, vêm apresentar os mais veementes _pro~estos pela
discriminação, desconsideração e desatenção com que o Governo
Federal trata seus servidores, pois, além do achatamento salarial
imposto pela redução sistemática dos índices de reajustes, nega-lhes
o direito à percepção do 139 salário e aos reajustamentos semestrais,
direitos estes que vêm obrigando as entidades privadas a concede~
rem a seus próprios empregados.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1981.- Archimedes Pedreira
Franco, Presidente da Diretoria Executiva."
Esta é a nota que chegou ontem_ à Liderança do Partido Popular, de autoria da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Levando-a ao conhecimento da Casa e da Nação, subscrevemos, apoiamos esta nota da importante classe dos servidores públicos federais, a qual veio acompanhada de
mensagem, visando uma campanha de mobilização da classe, em termos prioritários, aprovada na mesma ocasião.
Na oportunidade em que cumprimos esta missão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifestando a nossa solidariedade à laboriosa classe dos servidores
da União e tambêm dos Estados e dos Municípios, é preciso que se diga que
hã necessidade de uma melhor remuneração aos servidores, para que disponham de melhores ·condições, de motivação no cumprimento da sua grande
missão de fazer funcionar a máquin-a administrativa nos· seus- vârios níveis,
para melhor contribuição em favor do progresso e do desenvolvimento desta
Nação. Aí estâ uma classe que está sendo esquecida, que estâ sendo injustiça~
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da, e esse esquecimento não pode merecer o apoio, e sim a--repulsa do Partido
Popular.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex-'?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Humberto Lucena, com prazer.
_O Sr. Humb_erto .L:ucena - Amanhã ou segunda-feira, devo fazer, aqui,
também um pronunciamento a respeito das reivindicações dos servidores
públicos da União e de suas autarquias. No momento, trago minha solidarie_dade e a do meu Partido às postulações que V. Ex• faz em favor dos funcionários púb!icos, que, na verdade, nobre Senador Evelâsio Vieira, vêm sendo a
classe sacnficada neste País, porque, inclusive, os demais assalariados foram
beneficiados pelo chamado reajuste semestral, enquanto que os funcionários
continuam sujeitos a um reajuste anual que fica sempre muito aquém da inflação e, em geral, divido em duas parcelas: uma, em janeiro; outra, em abril.
Portanto, em ibril, quando o servido~ recebe a segunda parcela, jâ houve
uma erosão infacionária: enCirme, de tal forma que o percentual concedido
ainda se reduz mais. Então, é absolutamente clamorosa a injustiça que se pratica neste Pais contra os funcionários públicos.

Q SR. EVELÃSIO VIEIRA - Agradecemos a sua intervenção, nobre
Senador Humberto Lucena, que faz coro com as palavras da entidade que
congrega os servidores públicos federais e que é o próprio reclamo, a própria
aspiração dos servidores estaduais e municipais que desejam ser tratados no
mesmo nível das demais categorias de trabalhadores deste Brasil. Não tem
sentido essa discriminação do Governo, estabelecendo leis oferecendo tais
condições a determinada categoria profissional e deixando de dar o mesmo
direito a outra categoria profissional. 1ô contra isto que se levantam o Partido
Popular e o PMDB.
Desejamos, Sr. Presidente, eliminar essas discriminações, fazendo justiça
àqueles que estão sendo injustiçados. O Partido Popular manifesta a sua in~
teira solidariedade à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, porque
está, antes e acima de tudo, defendendo o próprio interesse do melhor funcionamento da máquina administrativa, para que isso se reflita de forma mais eftciente no próprio desenvolvimento nacional.
O Sr. José Richa- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSJO VIEIRA - Corri muito prazer.
O Sr. José Richa- Associar-me à posição que V. Ex•, como Líder do
Partido Popular, expressa neste instante. É realmente discriminatório o comportamento do Governo. Não tem nenhum sentido, a meu ver, o Governo determinar uma política para os trabalhadores, de modo geral, sendo até o patrocinador da lei que detemina um reajuste semestral, que determina o 139 salário e tantos outros casos que são justos. O próprio Governo não deu exemplo às empreSas, adotando a meSma política com relação aos seus próprios
trabalhadores. Então, essa política do "faça o que eu mando e não faça o que
eu faço" desmoralíza. A meu ver, o Governo perde a autoridade perante os
seus servidores, os seus trabalhadores, se não adota análoga política que tem
adotado com relação aos demais trabalhadores. Esta, a minha solidariedade
ao Pronunciaffiento de V. Ex•

O SR. EVELÁS!O VIEIRA - Muito obrigado a V, Ex•
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•
O SR. EVELÁS!O VIEIRA -!amos concluir, Sr. Presidente, mas ouço
antes a manifestação do Více~Líder do PDS, do Partido do Governo. Senador
José Lins, nesta oportunidade em que a classe dos servidores do Brasil reclama por justiça.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Evelásio Vieira, V. Ex.• tem razão em
sublinhar a diferença de tratamento entre a correção salarial no setor privado
e no setor do Governo. Realço que o Governo está empenhado em encontrar
uma maneira de pagar melhor os seus servidores. V. Ex• porém sabe muito
bem que o peso do custo do funcionalismo no Orçamento ê muitO alto. A Ad'miilistração Pública teria que lançar mão de meios, de cobrança a maior de
imposto para poder atender a essa necessidade. Entretanto, o assunto vem
sendo objeto de estudo pelo DASP e, certamente o Governo estâ empenhado
em encontrar uma solução para o problema, que consulte, também, ao interesse público.

(j'SR. EVELÃSIO VIEIRA- Senador José Lins, o que estã ocorrendo
é, inclusive, um decrêscimo dos percentuais em relação às despesas do Gover-

no Federal com os seus servidores. Houve uma queda de 5%. quer dizer, os
servidores não estariam reclamando se estivesse havendo o mesmo acompanhamento. Mas está havendo uma redução. Então, na verdade, a remune-ração do servidor, em termos reais, está decaindo, e isto é negativo.

•
i
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Os graves problemas, hoje, no Brasil, especialmente em relação ao desemprego, decorrem do poder de compra do brasileiro. Houve a redução creditícia para produção e para sonsumo. Como não hã um poder de compra capaz de absorver o que produzimos, o comércio p3ssou a não vender, assim
passou a não comprar das indústrias, surgindo o processo de desemprego,
que é crescente, que é o grande problema brasileiro. Então, é preciso termos
também em mira uma política salarial que permita aos trabalhadores terem
condições de adquirir pelo menos aquilo que é essencial à sua subsistência, à
sua vida condigna.

•

O Sr. José Lins- Não me parece-, rlobre Senador, que haja qualquer dúvida quanto a isto. O ideal é que cada conSumidor ganhe razoavelmente bem,
porque é do consumo que vive a maior parte do mercado V. Ex• sabe que o
mercado se divide em mercado de consumo e mercado de bens de capital. Os
assalariados, hoje, participam com mais de 55% do Produto Nacional. Quanto à queda dá participação no orçamento da despesa de pessoal, considero-a
positívi, ·não porque o Goveirio pague menos aos seus servidores - ao contrãrio, acho que esses servidores devem ganhar melhor. Mas isso significa
que a eficiência da mãquina administrativa melhora. Ora na medida e.m que
isso acontece, o Governo terá m_a_rgem para pagar melhor a seus servidores.
Este, certamente, é um dos seus objetivos.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Exatamente. Se o Governo remunerar
melhor seus servidores, vai oferecer-lhes melho_res motivações para o cumprimento da sua missão, vai aumentar ..~
O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão.
O SR. EVELÁSJO VIEIRA- "a produtividade; poderá inclusive, reduzir o número de servidores, e nisso haverá um percentual de redução. Esta é
urna política sábia, inteligente. O que houve, aqui, foi urna redução do percentual, em razão do não acompanhamento da melhoria salarial em relação
aos próprios gastos federais.

O Sr. José Lins- Compreendi bem. Apenas, não concordo com V. Ex•
quanto a um objetivo de curto prazo para a redução do número de servidores.
E isto em função mesmo do processo de desemprego que hoje nos preocupa a
todos nós.

•

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, cumprimos, aqui, a nossa missão de fazer também a leitura desta nota oficial da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil:
"CAMPANHA DE MÓBILIZAÇÃO DA CLASSE
Temas Prioritários Aprovados

•

•

O Conselho de Representantes da CSPB, reunido nos dias 11,
12 e 13 de setembro de 1981, no Clube Municipal, no Rio de Janeiro, aprovou o estabeleci_mento de çampanhas de mobilização da
classe, a nível municipal, estadual e federal, objetivando a obtenção
dos seguintes pontos, considerados prioritários aos servidores públicos do Brasil, concitando-os à mobilização por intermédio de suas
Associações e Federações de classe respectivas, conforme sugestões
em anexo para utilização dos meios de mobilização das en.tidades
representativas da Classe.
1- Pleitear o imediato envio ao Congresso Nacional, do anteprojeto de Lei do novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União;
2 - Reivindicar do Governo o estabelecimento, a partir de novembro/SI, do reajuste de vencimentos dos servidores públicos da
União, para transformá-los em reajustes semestrais normais e contínuos;
3 - Concessão do }39 Salário, aos servidores públicos em geral, a partir de 1981, devendo as entidades de classe manifestarem
junto aos parlamentares (Deputados e Senadores) a reivindicação
de apoio dos mesmos à aprovação da Emenda Constitucional do
Deputado Oswaldo Maçedo, que confere aquele benefício;
4 - Continuidade da campanha de conscientização para o estabelecimento do DireitO de Sindicalização, livre e autônomo, dos
servidores públicos, com a conseqUente ratificação, pelo Governo
Federal, da Convenção nO? 151, da OIT;
5 - Denúncia da manipulação dos índices de reajuste dos vencimentos e salãrios dos servidores públicos, conforme dados da proposta orçamentária enviada pelo Governo Federal, ao Congresso,
face à diminuição do percentual destinado ao custeio de pessoal;
6- A necessidade de medidas governamentais para estabelecer
a paridade entre os proventos e a remuneração do pessoal da ativa;

7- Manifestação dos servidores públicos em geral, diretamente interessados no sistema de custeio e de benefícios da previdência
social, contrariamente às seguintes medidas propostas pelo Governo Federal, ao Congresso Nacional, quanto:
a) a redução do percentual de lO% (dez por cento) dos valores
das aposentadorias dos que percebem até 3 (três) salãrios mínimos,
a exemplo do que se aplica ao INPC e como jã se encontra em vigor,
entendendo que o Governo deve se preocupar com a existência de
uma remuneração condigna para os aposentados, e não diminuir
exatamente os parcos valores daqueles que jâ sã<;~ os mais mal remunerados brasileiros;
b) a redução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor daremuneração dos aposentados que voltarem à atividade, reconhecendo que se este processo é utilizado, retrata exatamente as necessidades e a miséria dos que se aposentam:;
c) a preocupação com os cortes nas verbas de prestação de assistência médica da previdência social, por ser este o único serviço
que, neste particular, vem sendo prestado ao povo) denunciando, na
oportunidade, o perigo da transferência do setor da assistência estatal para a iniciativa privada, onde grupos internacionais estão dire~
lamente interessados.
RiO de Janeiro, 14 de setembro de 1981.- Archimedes Pereira
Franco, Presidente da Diretoria Executiva.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Teotônio Vilela. (Pausa.)
S. Ex~' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
S. Ex'- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não tem sido outra a minha preocupação senão chamar a atenção do
Governo para este modelo antibrasil, antipatriótico, que arrasta a Nação
para uma situação irreversível. Este modelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sobrepõe o financeiro aO capital, ou seja, o financeiro acima do econômico,
cria, a cada dia que passa, uma situação, na realidade, irreversível para o futuro desta Nação. Ele, já conseguiu, na sua sanha criminosa, acabar com a
própria família, pois a família, no Brasil de hoje, deixou de ser um direito de
todos para ser um privilegio de alguns. Por quê? Por c·onta do subsalário, que
não atende, nem de longe,.às necessidades básicas da família, pois 80% do as~
saladado brasileiro não têm como manter uma família.
O que se vê é a desagregação da farl).ilia nacional, o que se vê é o desamor
ao trabalho, o trabalho como vida perene, o trabalho como princípio. É de se
perguntar: sem esses valores éticos e morais, com a desagregação da família e
o desamor ao trabalho, para onde nós vamos ser arrastados?
Temos, na minha região, 89% da scheelita, ou seja do tungsténio deste
País. O Brasil, depois da Bolívia, é o país que mais produz tungsténio na
Américi do Sul. Pois bem, recebi um Relatório da mina mais rica, que produz 600 tonel_adas deste minério, a mina Barra Verde, em Currais Novos, no
Rio Grande do Norte. Esta mina produz 35% do minério naciorlal. Vão cerrar as pOrtas_desota mina, vão fechar a mina, se em mais este ano de 81 apresentar déficit o orçamento dessa mineração. Por incrível que possa parecer,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, está dando prejuízo a extração de tungstênio
na mina mais rica deste País.
Está dando prejuízo, porque, se o tungsténio é um dos minérios mais valorizados deste País, se o tungsténio é uma liga de aço, que representa realmente uma das matérias-primas mais importantes do mundo?
Para que o Senado tenha uma idéia, é o Brasil o segundo produtor deste
tipo de minério na América do Sul. E, no mundo livre, apenas alguns países: a
Coréia do Sul, Austrjl\ia, os Estados Unidos, a Bolívia, o Canadá, Portugal, a
Tailândia, Brasil, Japão, Peru e Argentina, produzem este tipo de minério.
Se é um minério altamente necessário, se nós estamos fadados a ver se fecharem as minas, por serem todas altamente deficitárias, é de se perguntar,
por quê?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitei da mina Barra Verde um relatório, para que eu pudesse, estribando-me nesse relatório, dar conhecimento
à Nação e chamar a atenção do Governo para esta realidade que grita no âmago desta Nação, para que seja forçado este Governo a mudar este modelo
económico, que etenta contra a própria segurança nacional.
O que diz o Relatório, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Em janeiro de
1980, o custo do explosivo era 45 cruzeiros e49 centavos o quilo. A dinamite
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é um produto necessãriO ao" desenvolvimento da mineração; pois bem, este
explosivo genuinamente brasileiro subiu, de janeiro de 1980 a julho de 1981,
311%. O estopim subiu 260%. A espoleta subiu 260%. O aço para perfuração
subiu 656%. A energia de Paulo Afonso, cuja despesa para se implantar pode
ser grande mas a manutenção é baratíssima, subiu 296%. A mão-de-obra subiu 209%, e O -coii.Centrado de sch~elita subiu 130,5%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante que o Governo se debruce
sobre esses dados, porque não tem sentido o custo de uma manufatura ter um
percentual de .aumento de 656%, quando o minério subiu só 130%.
O mais grave, Sr. Presidente, Srs. Seiladores, a energia, de janeiro de
1980 a junho de 1981, subiu mais do que a própria mão-de-obra, o que prova
que a preocupação do Governo com o-povo, com a nossa gente é nenhuma. E
é por conta desta falta de preocupação que se degrada a famflia nacional, é
por conta desta falta de preocupação que cresce, assustadoramente, a insegurança em nosso País.
Insegurança que já cria, em C"ada um de nós, uma situação delicadissíma,
quase que um trauma. Poucas pessoas estão escapando de serem assaltadas
em São Paulo, poucas pessoas já deixaram de ser assaltadas no Rio de Janeiro. Um Governo que não pode oferecer o mínimo de segurança é um governo
que não pode continuar a administrar um pafs que, a cada dia que passa é arrastado para uma situação irreversível.
Trouxe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na tarde de hoje, ao conhecimento da Casa esse documento que considero de suma importância.

Sr. Presidente, para que o homem trabalha? O que motiva o homem
pobre a trabalhar? Ele trabalha para poder viver, embora modestamente, mas
viver às custas, às suas custas da sua luta, do seu trabalho.
Sr. President~. Srs. Senadores, quem trabalha neste País percebendo esse
salário miserável que aí está, perde, a cada dia que passa, o amor pelo labor.
O que pode acontecer com o homem pobre que precisa trabalhar e que trabalhando nUo tem como viver às próprias custas? Ele perde o interesse pelo trabalho. O que vai acontecer com o homem que é pobre, precisa trabalhar e
perde o interesse pelo trabalho? Ele perde também as opções. Fica, na minha
concepção, com três alternativas: ou ele vai pedir, ou vai encher a cara de
aguardente ou vai aSsaltar.
É o que está acontecendo neste País: o desamor pelo trabalho.
Outro aspecto que precisa ser analisado com profundidade ê que esse homem perde a família. Porque o dono de uma casa só tem força para dirigir a
sua família, para orientar a sua prole, se puder manter a sua casa, se puder
manter a sua família.
Com o salário que aí está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o homem perde
aquelas condições dementares para dirigir a sua farn11ia. Com isto desaparece
o valor do trabalho na sua dignificação maior, desaparecendo o valor da
família, a família que é a ce!ula mater da naciona!Tdade.
Sem famíl1a, com desamor pelo trabalho, para onde iremos ser arrastados?
Este documento, que retrata com fidelidade uma radiografia da situação
económica do País, bem demonstra o desacerto.
O Ministro Galvêas no Jornal de Brasflia, de ontem, na parte económica,
reconhece que a legislação tributária _é errada, mas apesar disto diz que ela
não pode ser modificada:
HO Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, descartou ontem a
necessidade da promoção de uma reforma tributária no País."
Ora, pelo amor de Deus! Descartar a reforma tributária no País, quando
nós sabemos que somos uma Federação e que ela está desaparecendo com a
reforma imposta em 1967, reforma que rea.lmente acabou com a Federação
porque é uma reforma para País- iiriitário.
O que se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que em 1967, quando da
modific.ação da filosofia tributária, os Estados produtores de matéria-prima,
como o Rio Grande do Norte, o Piauí, o Cea.râ, Pernambuco, a Bahia, em alguns meses do ano passaram a importar mais tributo do que exportar.
O meu Estado, o pequeno Estado do Rio Grande do Norte, produtor de
matéria-prima, piOdutor de algodão, produzindo algodão fibroso exporta à
razão deJOO cruzeiros o quilo de pluma para o Sudeste, de onde importa o fio
e paga 2,3 mil cruzeiros, ou seja, uma fortuna a mais está pagando de tributo
ao Sudeste. Quem é que manufatura esse fio fino? Quem é que manufatura
esse tecido? Estados como o Piauí estão aí, em determinados meses do ano,
tomand_o dinheiro emprestado para pagar funcionários. Está desaparecendo
a Federação. Os aviões estão cheios cte pessoas do Governo que vêm a
Brasília atrás do dinheiro. O Governo está submetido a um processo que violentou a independência dos Estados.
O que esperamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para ir de encontro a
esse modelo autofágico, que elirriín-a~-m:aül,-tira o espírito de nacionalidade,
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que acabrunha? A h! Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante que a polítiCa partidária, a política até mesmo ideológica, dê lugar à política econômica e
que, acima dos interesses mesquinhos e impatrióticos, prevaleça o interesse
da Nação como um todo.
O que n·ào tem lógica, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o Governador Maluf esteja aí com um sueprávit na receita de ICM, presente-ando, obsequiando Estados. como o Rio Grande do Norte, como o Piauí, como Sergipe,
a cadu dia mais endividados.
Por este Senado, em nossos gabinetes, há pedidos e mais pedidos de emprêstimos, empréstimos para atender atê mesmo à folha de funcionários.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a necessidade de uma modificação
global numa legislação que atenta contra a própria segurança nacionaL Alegislação tributária é errada. Por que ela é errada? Porque ela incide muitas
das vezes sobre um produto que deu prejuízo.
No Nordeste estamos há três anos com seca- 1979, 1980 e 1981. Anos
difiCílimos. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos pagando hoje
deficitariamente os mesmos encargos sociais e tributários que pagávamos em
1978. Como é que se pode pagar tributo sobre prejuízo? Como podemos pagar imposto porque trabalhamos? Não tem lógica, não tem sentido. E depois
se prega em termos literários que queremos evitar o êxodo rural. Não queremos evitar nada, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Precisamos sair desse sonho,
dessa letargia para enfrentar a realidade pura deste País. Precisamos modificar essas leis que atentam contra o homem, contra o trabalho, atentando contra a própria segurança nacional. É errada a tributação, é errada a legislação
tributária, como é errada a legislação de um modo geral porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde 1975 que digo que este País se divide como se dividem os dedos de minhas mãos. É o No r te, é o N ardeste, é o Sul, é o Sudeste, é
o Centro-Oeste são regiões completamente díspares. No entanto somos obrigados u nos·guiar por uma só Jegislução, uma legislação que dá direito ao Governo de fixar os salários verticalmente de cima para baixo. São Paulo está aí,
o Sudeste com um salário de oito mil e seiscentos e tanto~ o Nordeste e o Rio
Grande do Norte com salário de seis mil setecentos e doze. Trinta e um por
cento a menos, porque o Nordeste é diferente do Sudeste.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Nordeste segundo a legislação - é diferente do Sudeste e por isso o salário é menos ou seja, menor
31%. São Paulo é oito e mil e tanto e Rio Grande do Norte seis setecentos e
doze. Mus, na mesma hora em que o Governo fixa esse salário verticalmente
de cima para baixo, ele fixa a taxa rodoviária os igualando.
Quem entrar de carro no Rio Grande do Norte, paga a mesma importância de quem está emplacando esse carro em São Paulo.
Por que, então, nós somos diferentes na hora do direito e ornos iguais
na hora da obrigação? Por isso que a legislação ê errada. Precisa. er modificada. Nós precisamos de legislação que atente para .:t. necessidade je cada uma
região. O Norte com a legislação específica para c· Norte: (l Nordeste com a
legislação específica para o N ardeste; o Sul com a legislação específica, o Sudeste e assim o Centro-Oeste. Mas, no Brasil nãol É uma só legislação, e o
resto é a dependência do paternalismo- paternalismo que afronta, paternalismo que diminui, paternalismo que enfraquece, que desfibra, que eunuca
aos homens!
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos continuar a mercê de
uma legislação dessa categoria. Agora chegamos ao ponto aonde o minério
passou a ser deficitário.
Pelo amor de Deus, Sr. Presidente, Srs. Senadores! O minério- ser deficitário, aí eu pergunto: E o café? e a cana-de-açúcar? E o cacau? E esses produtos nobres da agricultura brasileira, aos quais quem dá o preço não somos
nós, quem dá o preço é o mercado exterior? Para o café subir, aqui, temos que
ter uma grande geada. Aí, temos a alta do café no plano internacional. São
produtos nobres, cujo preço não depende de nós.
Sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não estou fazendo um discurso
tendo em vista as eleições de 1982, não estou fazendo um discurso tendo em
vista os partidos que estão sendo criados de cima para baixo, não estou fazendo um discurso que representa as lideranças, que estas não existem, neste
Pais. Não existem as lideranças porque elas foram cassadas com a Revolu_ção
de 64. E até hoje, nesta ca.misa-de-força, o que se vê? O que se vê hoje, Srs. Senadores? São os partidos sendo formados de cima para baixo. E o que eu posso afirmar é que, nest-a situação, o povo continua sem opção.
O povo tem duas alternativas nessas eleições do próximo ano: ou se enforcar, ou tomar veneno. Muda o jeito de morrer, mas vão morrer do mesmo

jeito.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse Relatório do Tungsténio do Brasil
demonstra a que ponto chegou a economia brasileira, demonstra a que ponto
chegou a realidade deste País, por conta de um modelo financeiro que extra-
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pelou em tudo, colocando acima do trabalho, da produção e da economia o
interesse do financeiro. Quem tem dinheiro, neste País, está ganhando o que
quer, já agora procurando mais a segurança do dinheiro do que mesmo o lucro, e os lucros são astronômicos.
Eu conheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitas pessoas que economicamente são ricas e financeiramente são miserãveis. Nós não podemos continuar num sistema paradoxal como _este: um homem com propriedades que
valem milhões de cruzeiros e sem rentabilidade para representar a necessidade do pagamento dos dinheiros do capital de giro que ele precisou.
A maioria, a cada ano que passa, estâ devendo mais, a maioria empobrecendo a cada dia e a cada dia trabalhando mais, para enfrentar um modelo
que tem como objetivo defender as multinacionais, que tem como objetivo
defender o ioteresse financeirO.
Porque, Sr'. Presidente, a maioria desses bancos que tem o nome como
~·Lar Brasileiro", que de lar brasileiro nada tem são bancos estrangeiros que
sugam a nossa economia, que tiram de todos nós a seiva até mesmo da
crença, da nossa fé e do nosso civismo.
Eu conheço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alguns municípios de nossa
Pátria em que o cidadão pode chegar com uma bandeira com 10 metros de
comprimento e outro chegar com um punhado de farinha e o povo vai para
onde está a farinha, porque o civismo, a brasilidade, o patriotismo estã desaparecendo.
E está desaparecendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por quê? Por conta deste modelo que atenta contra a própria segurança nacional.
Sr. Presidente, tenho falado muito sobre agricultura. Mas, sinceramente,
quando há quatro dias tomei conhecimento de que scheelita estava dando
prejuízo, eu fiquei preocupado, confesso. Preocupado e confuso, porque essa
mina representa 35% do manancial de scheelita do País. Eu perguntava ao direter da mina: Mas, Sr. Diretor, a Sheelita dá prejuízo?- Senador, dá, porque nós precisamos do explosivo e ele subiu trezentos e tantos por cento, e
nós precisamos do aço. E ele fez ainda esta observaç_ão: Este aço, usado para
furar a pedra, é fabricado com a própria scheelita. Pois bem, esse aço subiu
656%.

•

•

Como Podemos entender as distorções existentes entre um produto·e outro? Agora, a maior gravidade do e~tudo, Sr. Presidente, é que, por incrível
que pareça, de todos os componentes que subiram o que subiu menos foi a
mão-de-obra. A energia subiu 296%.
Pois bem, por que a energia de Paulo AfÕnso, que é a energia que dá ao
Nordeste a sua força, subiu 296%? Por que a energia, cuja manutenção é baratíssima, subiu mais do que a mão-de-obra? É porque o Governo achou de
tirar da mesa do consumidor de energia deste País, este ano, e só este ano, 20
bilhões de cruzeiros novos para fazei jUs à-s despesas de Angra-I Angra-2 e
Angra-3 para dotar este País de energia nuclear, energia altamente sofisticada
que nenhum país do mundo conseguiu provar que seja uma energia essencial,
como a energia que temos no Nordeste, energia solar e eólica e a energia hidráulica em todo esse imenso c_ontinente que é o Brasil.
Pois bem, Sr. Presidente, é por isso que subiu a energia: para dar uma injeção financeira na implantação de usinas de energia nucleares no País.
Lendo os jornais, Sr. Presidente, vejo que os pedidos de falência estão
aumentado em São Paulo. Vamos ver o que dizem:
"'Assim é que, de4,4% no primeiro trimestre, essa taxa de falência elevou-se para I 1,2% no semestre, e para 14,4%.
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Aumentam as falências, a família pobre assalariada desarticula-se e hã
uma desagregação da família. A classe média está com cadeado no telefone, a
classe média está sublocando quartos, a classe média está jogada à sua própria sorte. Se a situação do assalariado é vergonhosa, é de desamor pelo trabalho, a situação da classe média é mais triste ainda, é a classe média de gravata numa camisa rota, é a classe média com cadeado no telefone, é a classe
média com o carro parado na garagem, se_!TI poder pagar a gasolina.
Esta é a realidade da classe média, esta é a realidade da classe assalariada, e a situação da falência cresce_assustadoramente em São Paulo.
Sr. Presidente, diante desses fatos, perguntaria o que pensam os Líderes
do Governo, o que pensam os Líderes do Governo, que querem ganhar a
eleição -de 1982, através de uma reforma casuístiCa, que tem como objetivo
continuar no poder, con_tinu_ar_no_ poder para desservir a Nação, continuar no
poder para desservir o futuro deste País.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu pronunciamento, apesar de
tratar de um assunto tão importante, não merece um aparte dos Líderes do
Govern"o, não mer~ce um aparte porque eles não têm como contra-apartear.
O vergonhoso é isto, é que trago para a tribuna um verdadeiro libelo, está
aqui o documento, aí estâ o salário de fome que mata os nossos operários, aí
estã um modelo econômico que atenta contra a própria segurança nacionaL
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O Governo não aparteia, o Governo cala, porque o Governo não tem
um contra-argumento para dizer que as falências não aumentam 1 para dizer
que a prostituição não cresce em nosso País para afirmar que não cresce assustadoramente esta insegurança que jã cria em toda-a nacionalidade o espírito de precaução.
Se o quadro é este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu queria, antes de
encerrar este pronunciamento que não mereceu da parte da Liderança do Governo uma resposta- eu dou razão, responder o quê?, o que é que vão me dizer?, que este documento é falso?, que a insegurança não existe? que as falências não acontecem? - eu queria dizer: pelo amor de Deus, calem, mas façam
alguma coisa. Façam alguma coisa para evitar quase que o inevitável; façam
alguma coisa para tirar este País de uma guerra civil, para a qual nós marchamos. Marchamos a passos acelerados para uma guerra civil, imposta pelas
distorções sociais, imposta pelo modelo econômico que atenta contra a nossa
segurança, imposta pelo Governo que dá, acima de tudo, atenção às multinacionais e que mantém um modelo extrovertido, que tem como objetivo dar
aos povos estrangeiros o direito de consumir o que produzimos , pelo preço
que querell)., e nega a nós deste País, desta Nação, o direito, o elementar direito de produzir o café para podermos torríar. O nosso assalariado não pode tornar o nosso café; o nosso assalariado não pode consumir a garapa do nosso
açúcar. Por quê? Porque o salário, a cada dia que passa, compra menos.
Compra menos em detrimento do futuro deste País.
Concluo, Sr. Presidente e Srs._ Senadores, dizendo aos homens do Governo: vocês não vão ganhar as eleições de 82, vão perdê-las. Vão perder na vertical, de cima para baixo, porque o povo brasileiro está cansado de ser espoliado, o povo não pode continuar à mercê de um sistema que, a cada dia que
passa, nega mais o direito a qu'em trabalha e o sagrado direito àqueles que
querem e precisam ter uma família.
Agradeço a deferência da Mesa e peço a Deus que, na sua bemaventurança, ilumine este Governo que tem tudo para fazer alguma coisa pela
Nação e não faz. Faz apenas com que cresça, a cada dia, o fosso tremendo,
profundo, que separa a Nação do Estado.
Muito obrigado. (Mu!to bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Com a palavra para uma
breve comunicação o nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No próximo dia 21 a Nação comemora o Dia do Ancião.
Tenho procurado trazer à tribuna desta Casa alguns aspectos deste
problema que marca os que envelheceram, hoje, mais grave ainda, quando se
anunciam sanções para aqueles que, envelhecendo na Previdência, voltam a
trabalhar.
Mas minha intervenção, Sr. Presidente, nesta oportunidade, é breve, de
acordo com o Regimento. Apenas para lembrar aos colegas, numa iniciativa
própria, que às 19 horas de hoje o Congresso Nacional se reúne para começar
a discussão de uma emenda constitucional da maior relevância, de autoria do
nobre Senador Jutahy Magalhães, que restaura, entre aquelas classes que devem merecer o cuidado especial do Governo, a velhice. Minha intervenção,
pois, é um apelo para que-todos_ c:ompareçamos à sessão de hoje em que se inicia o debate sohre a emenda constitucional que faz retornar ao texto da Lei
Magna a proteção à velhice, inexplicavelmente dela afastada por circunstâncias que seria difícil examinar, ou sequer imaginar.
Era esta a comunicação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a mesa, projeto de
lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 268, DE 1981
Altera a redação do parágrafo único do art. 354 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O parágrafo único do art. 354 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5 .452, de 1.0 de
maio de Ht43, passa a viger com a seguinte redação:
"'Ar!. 354. . ....................................... .
Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória
não só em relação à totalidade do quadro de empregados,
inclusive dos cargos ou postos técnicos e de direç:ão ou
administração. com as exceções desta lei, como ainda em
relação à correspondente folha de salários."
Ai·C 2. 0 O Poder Execu_tivo, ouvido o Ministério do Tr-abalho~
regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta} dias.
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Art. 3. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.o Revogam-se as dispOSições em contrário.
Justificação

Em conformidade com a.s disposições consubstanciadas no art.
354 da Consolidação das Leis do Trabalho, a proporcionalidade de

empregados brasileiros nas empresas, _com as exceções expressamente previstas, é de dois ter~o.s! obrigatória não só em relação à
totalidade do quadro de funcionários. como também com relação
à correspondente folha de pagamentos.
Ocorre, todavia, que a.s centenas de -enrpresas multinacionais
autorizadas a operar no Brasil, em face de omissão legal, utilizam
pessoal técnico e administrativo de origem estrangeira, relegando
os brasileiros a postos de menor qualificação.
Dessa forma, embora cumprindo a exigência atual da legislação trabalhista pois o operariado, com qualificação inferior, é
sempre maioria acima dos dois terço::; obrigatórios, reservam os
postos de maior importância - cargos técnicos e de direção ou
administração - a alienigenas.
Tal procedimento é altamente prejudicial aos trabalhadores
brasileiros melhor qualificados. que ficam impossibilitados de ter
acesso_ àqueles cargos ou funções de relevância.
Impõe-se, nesse contexto, seja essa abominável discriminação
contra o trabalhador nacional eliminada, o que buscamos através
desta proposição, que pre:corliza nova redação para o parágrafo
único do art. 354, da Consolidação das Leis do Trabalho, alvitrando que a proporcionalidade é obrigatória também quanto aos cargos técnicos e de direção ou administração.
Por se tratar de medida de defesa do trabalhador brasileiro,
esperamos venha a iltlciativa a merecer a aprovação dos ilustres
membros desta Casa.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1981. -

Lázaro Barboza.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de LegislãcãO-Social e
de Financas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar.. se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das rcdações finais dos Projetes de
Decreto Legislativo N•s 24 e 31, de 1980; Projeto de Resolução N• 97, de
1981, e Projeto de Lei do Senado N• 219, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Ex·
pedi ente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, deixam de ser submetidas à consideração do Plenário
as matérias constantes dos itens n11s 1 a 33, que Se acham em fase de votação.
Pela mesma razão, fica sobrestada a discussão do item n~' 34, uma vez
que depende da votação de requerimento.

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n11 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n's 362, 663 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, i" pronunciamento: pela constitucionalidade
ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n9 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2' pronunciamento: c::m virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n,. 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso· Camargo e Pedro Simon.

e

2

Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara n<? 72, de 1979 (n<?
3.467 j77 na Casa--deõrigem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei nll 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo

--

PARECERES, sob n•s 248 e 249, âe 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o'Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, cm separado, do Senador Aloysío Chaves; e
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nço 27, de 1981 (n"'
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Gi'ande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de !9SI, das Comis·
sões:
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 90, de l98I(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 Cr$ 634.053.100,00 (seiscent-os e trinta e
quatro milhões, cinqUenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívíN
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.

•

s
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 93, de 1981 (apreN
sentado pela Comissão de Economia como c-onclusão de seu Parecer nc;o 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 Canale e Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 95, de 1981 (apre..
sentado pela Comissão de EConomia como conclusão de seu Parecer n<? 625,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiÇão e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

7
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n• 96, de !981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 205, de 1980 (apreN
sentadQ pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n• 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 consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e !.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (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
Ci$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte ecinCo cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

•

•

•
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PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituiçao·e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, fãvorável.

lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 421,
de 1981), que autoriza a Prefeiiura·Muniéipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 {quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

•

11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econom.ia c_omo cc:mc1usão de_seu Parecer n11 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 constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

I>

12
Votação; em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em CrS
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jüstiçiz, pela Constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favoráveL

4449

31.756.725,00 _(trinia e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) -o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 6, de 1981 (apresentado_ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 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.
18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 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,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de ConstitUiÇão e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con~
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitoM
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

13

..

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em CrS
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centaVosro-rrtõntante 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, favorável.
14

20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
CrS 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiroS e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
-consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fi'? 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, pelã constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cànclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em CrS 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oitO mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
~PARECER, sob no 397, de 1981, da Comissão
-de ConstituiçãO -e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos .

15

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n11
678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

22
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 a Prefertllra MUnicipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessetemil, 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.
16

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 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$

23
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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24
Votação, em turno único, ctO ReqUerimento n9 43, de 1981, do Senador
Louriva( Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros- do Exército, da Madri h a e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 an!versãrio da Revolução de março de
1964.
25
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 I~
NAMPS).
26
Votação, em turno único, dO Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado ..0 Nordeste é Vifiina do Estouro do Orçamento Monetário'\ de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro~desemprego, e determina outras provi~
dêncías.
28
Votação, em prímeiro turno, do Proj_eto 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 nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educarão e Cultura, favorável.

PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
da de 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 inconstituciona1idade e injuridiCidade.

34
Discussão, -em turno úílico, do _Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9
318 de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Betirn (MG) a elevar em
CrS 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, peJa constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento no 309/8 I, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discussão para reexarne da Comissão de Cons~
tituiçãó" e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passaremos, pois, à apreciação do Item n9 35:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
198, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o exercício da profissão de Detetive Particular, tendo
PARECERES, sob nos 287 a 289, de !981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici~
dade, e, no mérito, favorável;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretãrio.

C lida a seguinte
EMENDA No I
(de plenário)

29
Votação, em primeiro turno, dõ Projeto de Lei do Senado n9 I 17, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazónia Legal, e dá outras provi~
dências, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Uns;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Uns; e
- de Finanças, favorável.
30
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicldade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, qu-e~dispõe sobre a concessão de a~
posentadoria 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 Ader~
bal Jurema.
31

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade nos termos do art. 296 do Regimentá Interno), do proje_to de Lei do Se~
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre~
vidência Social, tendo
PARECER, sob n' i.OM, de 1980, da Comissão
- de Constituição e JustiçQ, pela inConstitucionalidade.

32
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 Quêrcia, que isenta do imposto de
renda o l3Y~Salário, tendo

..

•

Ao Projeto de Lei do Senado no 198, de 1979.
Ac~escente-se

ao art.

~9

do projeto o seguinte parãgrafo único.

''Art. 29 ....•.••..••....••. ~ •...•....•.•..••••. ~~····
Parágrafo único. O currículo a ser estabelecido na forma deste artigo deverá reunir, entre outros, conhecimentos de Direito
Constitucional, Penal, Processual e Medicina Legal."
Justificação

Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1981.- Bernardino Viana.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Recomenda-se aos Srs.
presentes à tribuna de honra que se abstenham de aplausos. O Regimento do
Senado Federal não permite manifestações, permite apenas a presenca das
pessoas para assistirem às sessões. É uma questão de respeito à Casa.
A emenda não estâ justificada, e não estando justificada pede-se ao seu
autor, nobre Senador Bernardino Viana, que o faça verbalmente.
O SR. BERNARDINO VIANA - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O objetivo da emenda foi inc;Iuir no currículo do Detetive Particular co~
nhecímentos de Direito Constitucional, Penal, Processual Penal, e Medicina
Legal, porque não se admite que o profissional dessa espécie não reúna co~
nhecímentos desses ramos do Direito.
Era esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a justificativa. (Muito bem!)

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e a
emenda. (Pausa.)
O Se Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ·ao
nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, Para discutir o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir o projeto. Sem revisão do.
orador.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A presença nesta Casa de um grande número de detetives particulares,
que acabam de aplaudir a emenda oferecida pelo nobre Senador Bernardino
Viana, demonstra o ínteresse da classe por sua regulamentação. Todos nós,

•
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desde a juventude, desde a infâilcia, acompanhamos as histórias dos detetives
particulares de outros países. Quem não leu Sherlock ij:olmes e Nick Carter?
Foram eles nossos companheiros na infância e na juventude.
No Brasil, os detetives particulares não lograram ainda a regulamen~
tação-da sua profissão. Acredito que existam óbices que devem ser afastados.
E a colaboração do Senado Federal é exatamente para possibilitar que uma
classe hoje jã num'erosa, que traz ao-senado, de todos os recantos do País,
mais de 100 representantes, para acompanhar o curso desta discussão, mereça
e continue a merecer a confiança dos órgãos têcnicos da Casa.

•

O projeto, Sr. Presidente, passou por três comissões. A douta Comissão
de Justiça, sendo relator o nobre Senador·Moacyr Dalla, declarou, textual~
mente:
"Considerando, portanto, a utilidade, dessa oficialização da
categoria e a regulamentação de sua atividade, com vistas- como
salienta ainda o Autor - .. à elevação do nível de seus exercentes e à
garantia dos que utilizam seus serviços", concluímos, no mérito,
pela oportunidade da aprovação do Projeto, inclusive quanto ao as~
pecto jurídico~constitucional."
Este parecer é unânime e teve a honra de ser subscrito, além de por seu
presidente, o nosso sempre lembrado, porque deixou de estar nesta Casa,
mas, felizmente, presente em todos os nossos pensamentos, e presente fisica~
mente, Senador Henrique de La Rocque, pelos Senadores Lenoir Vargas,
Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Aloysio Chaves, Cunha Lima e Raimundo
Parente.
Na Comissão de Legislação Social, sendo relator o nobre Senador Hum~
berto Lucena, a conclusão foi idêntica, e também ali unânime:

"O projeto é muito-oportuno, e urge venha a ser convertido em
lei, pelos benefícios que acarretará à categoria - com milhares de
formados que o aguardam ansiosamente- e pelas vantagens em fa~
vor de quantos irão valer~se do trabalho de seus exercentes."
Esse parecer estã subscrito pelos Senadores Raimundo Parente, presi~
dente, Humberto Lucena, relator, Franco Montoro, Dejandir Dàlpasquale,
Aloysio Chuves, Almir Pinto e José Fragelli.
Finalmente, na Comissão ~de Educação e Cultura, o parecer foi também
favorável:
"Todas essas pessoas aguardam com ansiedade a regulamentação do exercício da profissão de detetive particular, que as livrará
di:l atual situação de instabilidad~ e da concorrênci;a, nada justa, que
sofrem dos ••curiosos" nesse setor de atividade.
O projeto traz, assim, o benefício de exigir um preparo profissional adequado, o que contribuirá para a elevação do nível dos que
exercem a profissão e_ a garantia dos que se utilizam desses serviços."

•

Este r'lrecer está subscrito pelos Senadores Aderbal Jurema, presidente,
Franco Man_to_ro, relator, Mauro Benevides, Laélia de Alcântara, João Lúcio
e João Calmon.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.

O Sr. Humherto Lucena- Apenas para dizer a V. Ex• que nós, da Ban~
cada o PMDB, daremos apoio integral ao projeto de V. Ex" que, como acaba
de salientar, tem o parecer favorável de todas as Comissões técnicas do Sena~
do e se reveste de um grande alcance social.

•

•

O SR. NELSON CARNEIRO:..._ Muito obrigado a V. Ex•
A contribuição que traz o nobre Senador Bernardino Viana determina
que o projeto seja revisto pelas Có"Iiiissões, mas será revisto coni aquele mesmo espírito de cooperação e de colaboração que caracteriza todos os pronun~
ciamentos de nossos órgão técnicos.
Podem, portanto, os integrantes dessa profissão, que há muito lutam
pela sua regulamentação, ficar cienteS- de que o Senado Federal é sensível às
suas preocupações e, dentro das normas que forem possíveis, a regulamentação virã, e Deus permita mais cedo dos que muitos imaginam.
O detetive particular não é um adversário da polícia, é um colaborador,
em determinadas cirscunstância-s. E~- neste momento em que a polícia não
pode estender as suas atividades por tantos setores, a presença do detetive é
util como colaborador, como instrumento de pesquisa e de apuração de crimes que se avolumam.
O Sr. Eve!ásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com prazer.

Sexta-feira 18 4451

O Sr. Evelásio Vieira -Senador Nelson Carneiro, V. Ex• tem tido uma
atuação, ao longo dos anos, das mais marcantes nos vários campos da atividade humana. V. Ex• tem sempre se preocupado com os problemas poUticos,
preocupado com a democracia no seu melhor exercício, V. Ex• tem-se preocupado com a liberdade, com os direitos humanos, V. Ex• simultaneamente,
preocupa-se com os problemas econômicos, mas, prioritariamente, com os
problemas sociais. f: um parlamentar que, na sua longa vida pública, tem
sempre evidenciado a sua grande sensibilidade para com os problemas so~
ciais. Das centenas, milhares, provavelmente, de projetas oferecidos, ontem
na Câmara federal e nos últimos anos, aqui, no Senado da República, agora
estã em discussão o Projeto de Lei do Senado n9198, de 1979, que disciplina o
exercício da profissão de detetive particular. E. uma classe desconhecida em
função de sua própria atividade, geralmente desenvolvida secretamente para
obter êxito, mas ê uma classe que reúne homens de qualidades notáveis, principalmente no exercício da sua função intuitiva, da sua percepção, da sua atuação muito psicológica, do entendimento assim muito sociológico para poder identifiCar, principalmente, o início da caminhada, para identificar o seu
objetivo e poder alcançar o êxito de sua missão. Na minha Cidade de Biumenau, Santa Catarina, conheço_ vários detetives particulares que têm prestado
grandes serviços. E é por isso que, em nome pessoal e em nome do Partido
Popular, apresentamos solidariedade à iniciativa de V. Ex• e afirmamos que
nós não estaremos votando a favor do Senador Nelson Carneiro, mas, principalmente, em favor de uma clasSe que tem dado uma grande contribuição à
segurança interna deste País.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço ao nobre Llder do Partido
Popular as suas generosas referências.
Realmente, Sr. Presidente, o projeto toma todas as cautelas, inclusive, no
seu art. 39 dispõe que:

"O exercício da profissão de detetive particular dependerá de
registro na Secretaria da Segurança Pública do Estado em que o interessado desempenhar a sua atividade ou, se este pretender exercêla em mais de um Estado, também no Departamento de Polícia Federal".
Não é um cidadão que se_ aventura, é um colaborador que se destina a
ajudar na busca e na pesquisa dos que praticam delitos neste País.
No art. 79 se veda_ ao detetive particular:
.. a) prestar declaração a jornais, revistas e emissOrãs- de râdio
ou televisão, salvo em defesa própria ou de terceiros:
h) prestar informações a terceiros, salvo no caso de requisição
expressa, regular, de autoridade policial ou judiciária."

O projeto é sumamente rigoroso e deveria ser rigoroso para evitar que se
incorporassem à classe aqueles elementos, por falta de idoneidade, nela não
podem figurar.
Espero que as Comissões que vão rever o projeto, já agora com a emenda
do nobre Senador Bernardino Viana, concluirão reafirmando o seu parecer
favorável e permitindo a essa laboriosa classe a possibilidade de obter, afinal,
a sua regulamentação no Pais.

O Sr. José Uns - V. Ex' me permite, nobre Senador?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita satisfação, nobre Senador.

O Sr. José Lins - Senador Nelson Carneiro, eu quero realçar o papel
que V. Ex' tem desempenhado, ao longo dos anos, ao longo de sua vida parlamentar, no sentido da organização da vida profissional brasileira. E quero
· tambérri pârabenizar os detetives particulares por terem em V. Ex• um defensor do seu projeto, Quero também me congratular com a classe pela contribuição do Senador Ber!J.ardino Viana por um motivo muito simples. Sei que a
classe deve estar ansiosa par conquistar essa lei que é tão justa para ela, mas
normalmente, as profissõres são regulamentadas depois de estabelecidos os
currículos, depois de experimentado, dentro de uma formação já organizada,
-digamos os seus próprioS quadros e tendo em conta que essa emenda do Senador Bernardino Viana traz uma sugestão, pelo menos, de inclusão de algumas matérias no currículo que virão valorizar a classe, quero também me
congratula~ com o Senador Bernardino Viana e esperar que a classe tire de
tudo iss_o_o melhor proveito e que o Congresso possa analisar judiciosarriente
suas aspirações. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO- Penso traduzir o pensamento de quantos aqui se encontram e dos muitos que aqui não puderam comparecer, dizendo que todos confiam que o Senado Federal será sensível a esta realidade que
é a existência do detetive particular, e confiam e já agora com o aval do nobre
Senador José Lins, Vice-Líder do PDS, confiam, todos confiam que com a
ajuda e a colaboração de quantos estudaram o projeto nas diversas Comis-
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sões Técnicas, ele em breve vofttil:á ao Plenário, paTa merecer a aprovação da
Casa, fazendo justiça a uma classe que se tem dedicado ao estudo, ao exame e
à busca de elementos capazes de identificar aqueles que transgridem a lei.
Em nome dos que aqui comparecem, Sr. Presidente, agradeço as palavras aqui proferidas pelos nobres Líderes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do Partido Popular e do Partido Democrático Social, através do seu Vice-Líder, o nobre Senador José Lins, e estou certo de que muito
em breve S. Ex•s aqui retõrnaiãõ, para aplaudirem o projeto com as modificações e melhoramentos que o Senado achar necessário.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtó) ~Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão.
A matéria volta às comissões competentes, em virtude do recebimento de
emenda em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia, voltamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.

O SR. LÁZARO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- José Sarney- Martins Filho- Aderbal JuremaMarcos Freire- Gilvan Rocha - Lourival Baptista- Amaral Furlan José Caixeta- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Vicente VuoloMendes Canale.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao Senador DirceU Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejava saber da Mesa se- estava ocupado e não pude assistir parte
da sessão- a Voz do Brasil de ontem foi da responsabilidade da Mesa, corno
aqui se declarou. Porque ontem o nobre Senador, Presidente da Casa, informou que o Senador Passos Pôrto, Presidente da Casa, informou que o Senador Passos Pôrto esclareceu que a Voz do Brasil é da responsabilidade da
Mesa do Senado, e que esta vai analisar a reclamação.
Estou acompanhando agora, dia a dia, hora a hora, a Voz do Brasil, e
quero saber, se o que foi dito na Voz do Brasil e foi distribuído entre senadores na manhã de hoje, se é da responsabilidade exclusiva da Mesa.
Esta é a primeira pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Nobre Senador Dirceu Cardoso, normalmente o noticiário da Voz do Brasil é de responsabilidade da
Mesa Diretora. Isso foi, inclusive, afii-mado oniem, aqui, na sessão pelo ilustre ~residente, Senador Passos Pôrto, que ocupava a Presidência momentaneamente.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, é da responsabilidade da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Deve ser da responsabilidade
da Mesa.
O SR. DIRCEU DARDOSO -
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Deve ser, ou ê?

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- h da responsabilidade da Mesa. Só pode ser da responsabilidade da Mesa. V. Ex.', ontem, procedeu a algumas reclamações que foram devidamente anotadas pela Presidência da Casa.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, na redação dos quesitos a mim
atribuídos, eu vejo um parti pris.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu, lamentavelmente não tenho a cópia aqui.
--

0 SR. DIRCEU DARDOSO- Poucos são os que se dão ao trabalho e
ao luxo de ler a Voz do Brasil. Ouvir não podemos ouvir, porque jã saímos
daqui quando ela jã foi ao ar. Eu, por exemplo, nunca ouvi a voz do Brasil,
porque estou aqui no Senado, e ontem na hora em que a Voz do Brasil estava
no ar eu estava arranjando um pé de briga lá no Congresso Nacional, ao qual
eu tenho que atender hoje, também.
Mas, quero saber porque há uma conceituação que vemos que calcaram
muito a mão numas coisas, e eu quero saber se é da responsabilidade da Mesa.
Sr. Presidente, a minha atuação é de respeito ao Senado e ao cumprimento do Regimento, não estou ainda contra a Mesa. Ainda. Mas posso ficar.
Mas, não estou ainda contra a Mesa. Mas quero ter um tratamento como têm

outros Senadores. Quando eu vejo, por exemplo~ isso não é o importante-o destaque de uma notícia de um Senador, que ocupa 8 itens, e outros Senadores falam assuntos importantes tem 1 ou 2 apenas, há ou não há discriminação? Há.
Sr. Presidente, A Voz do Brasil deve transmitir exatamente o que ocorre
aqui. Então, certa vez, perguntando e reclamando dos orientadores da Voz do
Brasil, disseram-me"- é porque o Senhor fala muito e temos que dá uma ou
outra notícia". Não! Se eu falo muito a responsabilidade é minha. E. o que cu
disse ontem, aqui, tem que sei um relato do que acontece no Senado. Está
certo que se amenize, às vezes, certas situações gritantes, estou de acordo.
Mas não que .deixe de se dizer, deixe de se anunciar, deixe de se proclamar
coisas que aqui se passaram.
Eu leio a Voz do Brasil, eu leio tudo, é uma tremenda luta a minha. Abri
a luta em duas frentes; a frente do Senado e a frente do Congresso. Que Deus
me ilumine, me dê forças, me dê resistência porque a luta do outro lado vai
ser violenta, a luta v~i ser até de resistência física. Mas, como sou homem que
não corre da onça, e muito menos do grito da onça, nós vamos continuar a
nossa luta, quaisqu-er que sejam as Conseqüências. Que Deus nos ilumine para
que não haja mais violência' do que a que pode ocorrer ou que pode se passar
lá. Conforme a música eu danço. Estou no firme propósito do cumprimento
do Regimento, minha luta é só esta. Não quero exaltar ninguém, quero apenas que se cumpra o Regimento. Estou achando, Sr. Presidente, que há um
descenso na atuação do Legislativo. Numa hora em que nós precisávamos
que ele crescesse e que ele se afirmasse em face da opinião pública. Eu noto isso; um descenso. Se reclamo alguma coisa é no sentido do restabelecimento
pleno dessas duas casas do Legislativo. Mas, arrosto as circustâncias porque
já-estoi.J em campo ejâ estou eiri plena luta. Portanto, agora, não posso mais
recuar e nem vou recuar porque seria uma deserção de uma atitude que tomei.
Hoje, continuo ria mínha-luta no congresso Nacional e queria saber ape-nas se é da responsabilidade, porque não tive tempo, não pude chegar a tempo ao plenário. queria fazer isso a tempo a hora, mas estou fazendo fora da
hora, certo de que a Casa deve tomar essas providências.
Foi no sentido dessas reclamações que tenho feito aqui, foi no sentido da
minha atuação aq)Ji na Casa, desses pedidos de verificação que V. Ex'- tomou
uma providência, como 29-Secretário; mandou distribuir, hoje, entre os Senadores, a chave da gaveta na qual estão os botões de votação do processo eletrônico. V. Exf, Sr. Presidente, solicitou ao Diretor do PRODASEN para nos
enviar. Não recebi a chave mas sei que está trancado. Portanto, foi decorrente
disto. Parece uma providência justa, mas é o reconhecimento de que o Senador precisa ter as coisas trancadas a chave, senão faz coisas de menino.

O Sr. Luiz Ca\•alcante -

•

•

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr, Luiz Cavalcante- Nobre Senador Dirceu Cardo_so, de fato eu recebi a chave correspondente ao meu lugar, mas quero declarar a V. Ex• e à
Casa que dela não farei uso de maneira alguma. Considero um desrespeito
aos meus colegas admitir que alguém venha sentar-se no meu lugar e votar
por mim. Afinal isto não é nenhum colégio primãrio, isto é o Senado, uma
casa de homens idosos e, daí, o nome Senado, senectude. Muito obrigado a
V. Ex•

•

O SR. DIRCEU CARDOSO -Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
Veja, Sr. Presidente: uns tomam como um demérito para o Senador o fechamento da gaveta, onde estão os botões com que se vota nas votações secretas; portanto, a providência que V. Ex• tomou jã estã sendo vista, como
disse o nobre Senador Luiz Cavalcante, de um ângulo que nós não suspeitávamos.
Se encararmos esta posição, é porque jã houve aqui ta tos que desabonaram a conduta desta Casa; foi fato registrado, confirmado, constatado e assinalado pelo sistema eletrônico.
Sr. Presidente, isto é o fim do festim do Baltazar. O Baltazar, seja quem
for, mas, o festim está no fim.
Sr. Presidente, quando olhamos, talvez V. Ex' não tenha tempo, mas eu,
que acordo cedo e me debruço sobre os livros estudando, sobre a Ordem do
Dia, etc.; às vezes vejo o céu, e noto no céu do Brasil o céu de Canudos, aquele céu que desencadeou aquela catástrofe, com tantas perdas, em que o Brasil
massacrou aqueles desesperados fanáticos de Antônio Conselheiro. O resultado foi que, quando as tropas entraram naquela Tróia de Taipa, encontraram de pé, apenas um homem, uma mulher e um menino, os outros haviam
morrido. Vejo no céu do Brasil novamente o céu de Canudos. Mas isso ê. um
pessimismo passageiro; Deus que me dê isso, que seja um pessimismo passageiro, mas é o que estou vendo.

•

•
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Então, o fato, assinalado pelo nobre Senador Luiz Cavalcante, da distribuição das chaves, e que já estâ sendo interpretado como um demérito para
ele usar a chave, quer dizer que vamos cair na mesma situação. De qualquer
maneira, o que vejo no céu do País, Sr.- Presidente, é um céu de gangrena.
Não sei o que vem por aí, não estou em negociações para entrar no mérito do
que vem, mas bem não pode ser.
Chequei esta manhã à soma do que o Senado Federal deu em 1979, 1980
e 1981, Sr. Presidente, e precisamos tomar um sentido de consciência do que
estamos fazendo. A quantidade de dinheiro em empréstimos, que soltamos
até agora, é mais do que as emissões do Governo.
E estão aí mais 200, engatilhados para vir; até o fim da sessão legislativa
nós despejaremos mais 200 empréstimOs em dirià. do povo.
Sr. Presidente, só em três dias de junho foram 48 bilhões de cruzeiros, l
bilhão c 50 milhões de dólares, 105 bilhões de cruzeiros em dinheiro. E o marco, Sr. Presidente, estou aqui com a nota e não fiz ã. conversão ainda .

O Sr. Mendes Cana/e- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isso, só em três dias, jogado no meio
circulante, para salvar a situação daquele município e tal. Agora, estamos
vendo a inflação voltando outra vez, porque o processo inflacionário -isto
está dito aqtiT;TOdos sabem disso mas não notam - não tem conseqüencia
imediata. Nós liberamos hoje, o estado gasta esse dinheiro, os- municípios
gastam esse dinheiro e isso iriflui daqui a 3 ou 4 meses.
Sr. Presidente, preste atenção, quarenta e oito bilhões em apenas três meses, moeda nacional. Em dólar americano, porque gostam do dólar americano, um bilhão e cinqUenta milhões de dólares a cento e cinco cruzeiros; vamos
fazer a cem, são cento e um bifhões de cruzeiros e trezentos milhões de marcos, que estão valendo quinze ou 16 mil, não fiz aconta. Agora, vamos multiplicar trezentos bilhões de marcos a 15 ou 16 mil cruzeiros é a quantidade de
dinheiro que jogamos aí. E queremos combater a inflação! Corno? Como?
Então, chequei a eSses dados. Não vamos ver agora, porque está funéreo este
fim de sessão, e nós prcciamos conservar a energia para a briga que está nos
esperando lá. Pode ser uma briga até em conSf!qüericias maiores.

O Sr. Atendes Cana/e -

•

•

..

•

V. Ex' me permite?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não.
O Sr. Mendes Cana/e- V. Ex' falou fim de sessão funérea; quero juntar
as minhas lágrimas, às de V. Ex~ Tenho acompanhado a luta de V. Ex', nobre
Senador Dirceu Cardoso, mas é uma luta que eu levo muito a sério. Tenho
sido companheiro de V. Ex' no combate a esses empréstimos indiscriminados
a Prefeituras e a Estados de nosso País. Ainda acrece mais um ponto: V. Ex•
mostra ao Senado e à Nação o lado inflacionário. Mas eu quero mostrar mais
um. É que estamos chegando, agora, ao final dos mandatos desses prefeitos
que já tiveram os seus mandatos prorrOgados e eu ouvi de muitos que estavam tendo que pagar as próprias contas, porque eles jã deixavam, antes, sem
ter confiança na prorrogação, uma conta enorme para os seus sucessores ...

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• pôs o dedo na ferida .
O Sr. Mendes Canale - .::-mas tiveram que pagar essas contas e preparam agora as novas. E vêm se valer do aval desta Casa. Isto é que não é possível. Os prefeitos estão ultimando os seus mandatos e os governadores também, contraindo dívidas para que o sucessor as pague, porque todas elas têm
um período de carência. Não se analisam muito os empréstimos que aqui estamos aprovando. Mas, se nos detivermos ao exame aprofundado da matéria,
veremos que todos os empréstimos têm o seu período de carência. Eu chamei
a atenção ainda para aquele um bilhão e setecentos bilhões, que votamos para
o Estado de Mato Grosso do SuL Um Governador que tem apenas dezesseis
meses e na ápoca tinha apenas dezoito meses de mandato, com empréstimo,
um deles de. um milhão e cem, pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano e um
período de carência de vinte e sete meses, ele apenas emprestava esse dinheiro, do qual não tinha responsabilidade de seu pagamento de um tostão além
de outros seiscentos e poucos milhões, que perfaziam um milhão e setecentos
milhões daquele empréstimo que esta Casa autorizou, também pelo CURA,
tinha 24 meses de período de carência. Então, não há nesses empréstimos que
estão sendo feitos nenhuma responsabilidade daqueles que estão hoje à frente
dos executivos, quer nos municípios, quer nos Estados. Porque os empréstimos todos eles são feitos para que os seus sucesso-res paguem, porque são empréstimos que não vão atingir apenas a uma ou duas administrações, mas até
mais de duas administrações, com juros pesados, principalmente quando se
trata de empréstimo do exterior, pois, o próprio Governo diz que os juros não
vão cair tão já. Estamos assim endividando os nossos Estados para satisfazer
vaidades de alguns governantes, porque nem todas as obras são de fato obras
necessárias de infra-estrutura que de fato visam a beneficiar à população,
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como seja,- água, esgoto e outros problemas desta natureza que precisam de
fato serem sanados, mas são usados em construções suntuosas só com o sentido de marcar, através das placas de inauguração, o nome daquele que as realizou, ficariâõ; de fato, o pagamento da dívida contraída para seus sucessores.
O SR. UIRCEU CARDOSO- V. Ex• pôs o dedo na ferida, como -dissemos na nossa linguagem não senatorial, na linguagem da rua.
Digo mais. Muitos prefeitos, Sr. Presidente, contraíram os empréstimos
porque seus mandatos já iam terminar, mas agora já estão entrando na prorrogação do mandato. Por isso, alguns deles já estão arrependidos, poisjã terão de iniciar o paganlento desses empréstimos, e não vão ter condições.
Isto não é nada, vamos esquecer isto. Sr. Presidente, é um caminhão de
dinheiro que autorizamos toda semana. E às vezes não autorizamos porque
os Senadores acodem ao nosso apelo, a nossa luta, a nossa resistência, e não
vêm votar. Agindo ã.ssim, já prestam essa ajuda. Jã não condeno mais a ausência--dos colegas em Plenário. Já vou exaltar isto.

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. A}berto Sil~·a - Vou apenas complementar as palavras do nobre
Senador Mendes Canale, a respeito do seguinte: V. Ex• defende uma tese, não
há dúvida, inteiramente válida de que o volume de recursos que entra na circulação do País é muito grande e evidentemente inflacionário, como declarou
o próprio Ministro Delfim Netto. Nós sabemos que o Ministro declarou isto.
Mas cm última análise vem para cá os pedidos e V. Ex' os combate, um bom
combate. Agora se que-r. por exemplo, fazer crer, como no meu Estado e no
Estado do Senador Mendes C anate, que estamos tomando part pris em relação aos nossos Estados. Mas temos de defender, de um modo geral, os nossos Estados. O que eu queria situar aqui é que no ano passado nós aprovamos, no Senado, com o meu voto, 20 milhões de dólares para o meu Estado.
E aprovamos um plano. Eu pedi um plano de aplicação e o plano veio. Então,
esta Casa aprovou o empréstimo e o plano sobre o qual o dinheiro ia reverter.
Acontece que o Governador simplesmente ignorou o plano, e não colocou
um centavo dos 20 milhões de dólares no plano que aprovamos aqui. Na verdade, que papel estamos fazendo aqui? Nós aprovamos um plano que não é
cumprido. Deste jeito, daqui para frente não podemos mais nem exigir plano,
porque ele não vale nada para o meu Governo, como, provavelmente, também não valerá lá para o Governo do Estado do Senador Mendes Canale.
Então, é lutar para que os empréstimoS não sejam aprovados, até para prestar
um favor para o povo Píauf6nse, bem como no caso de Mato Grosso do Sul e
noutros Estados, ou para quaisquer governadores que não estejam realmente
aplicando o dinheiro nos projetes qUe para aqui mandaram. Quero felicitar
V. Ex' pela luta que trava aqui.
O SR. DIRCEU CARDOSO.- Vê portanto, V. Ex• Sr. Presidente, que
há Senadores, hoje, que estão de acordo com esse ponto de vista e que se
mantêm aqui nessa mesma posição.
Sr. Presidente, para esses 30 milhões de dólares de Mato Grosso, o Senado aprovou um plano, mas jã veio outro batido a máquina. Então, não há
exigência alguma, empresta-se o dinheiro. E esses ~O milhões representam o
que? Três bilhões de cruzeiros lançados na circulação.
Bem, se me informarem que isto não inflaciona, então, está certo, de hoje
em diante não faço mais objeção. Se me informarem que esse acréscimo de
moeda em circulação não tem uma carga inflacionãria, então não maiS me
oporei.
Ontem fiz um apelo ao nobre Líder do PMDB para ver se arrepiava ocaminho, essa estrada, ou fizesse uma resistência mais categórica para auxiliar e
não deixar que esse dinheiro entre em circulação.
Sr. Presidente, V. Ex• que já foi prefeito de um grande município -aqui
há ex-prefeitos e ex-governadores - sabe o que significa um volume de dinheiro dess_e em ano de eleição. Pelo amor de Deus! Não estou fazendo juízo
da honorabilidade de ninguém, mas o dinheiro na mão é uma tentação louca.
Recebo dos Partidos que não aprovam isto na Câmara, não apoiam isto, mas
não, eles não têm maioria- não resistiram-, como eu também não tenho.
Se eu tivesse aqui um grupo de 10 Senadores que me acompanhassem, esses
empréstimos não passavam principalmente agora.
Porque, num ano eleitoral, V. Ex' imagina, recebe o Governo de Mato
Grosso 3 bilhões de cruzeiros, jã chegaram I bilhão e 300 milhões de cruzeiros, que jã demos, agora ternos 3 bilhões de cruzeiros, quer dizer, são 4 bilhões e 300 milhões de cruzeiros.
~ia

O Sr. Mendes Cana/e- E já estão vindo ai mais 60 milhões, a Assemblejá aprovou.

O SR. DIRCEU CARDOSO - A Assembléia Legislativa do Mato
Grosso jã aprOVou mais 60 milhões de cruzeiros.
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O Sr. Lui: Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO-., Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lui: Cavalcante- Sou muito grato, nobre Senador Dirceu Cardoso. pela atenção de V. Ex• vendo que eu estava de microfone em punho. Eminente colega, sem negar louvoures à bravura de V. Ex• e muito menos sem fazer qualquer mácula de demérito à sua ação vigilante contra os empréstimos,
parace-me que eles são conseqUência do mau exemplo. Assim corno na
família de cada um de nós, nossos -filhos, nossos familiares seguem o exemplo
do chefe da família, as nossas ações, -ãssim ta-mbém no plano institucional, as
institu-Jções menores seguem as insrtnúÇOes maiores. É o exemplo que dá a
nossa Nação brasileira, hoje, que criou, mesmo segundo a expressão do Ministro Delfim Netto, um dogma: "dívida não se paga; dívida administra-se".
Este ano já captamos doze bilhões de dólares de empréstimos. E para fechar o
balanço de pagamento indispensável é que, até o fim do ano, consigamos
mais quatorze bilhões de dólares. Eritão, são pelo menos dezesseis bilhões de
dólares. Já este ano, só os juros- e eu estou dizendo padre-nosso a vigário,
porque isto toda Nação sabe só a parcela de juros é maior mesmo do que a
parcela de amortizações do serviço da dívida. ~um mau exemplo, e os Estados se contaminam com esse mau exemplo. Esta é a minha ótica, eminente
Senador.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito obrigado.
Devo dizer a V. Ex~ que ouvi o Ministro da Fazenda o seguinte, há três
meses: eu preciso--de dezoito bilhões de dólares para atender juros e as negociações que temos. Dezoito bilhões. Isto é, um bilhão e quinhentos milhões de
dólares por mês. Quer dizer, só num dia, aqui, o Senado jã deu um bilhão e
cinqüenta milhões. O Ministro diz que precisa disso por mês e nós- demos
aqui, a guitarra do Senado já ultrapassou a Casa da Moeda. Nós jogamos
mais dinheiro do que a Casa da Moeda. Então, não podemos estancar a inflação.
Sr. Presidente, acho eu, a luta não é isto, não é aquilo, não é partido, não
é eleição, não é candidato, não é inelegibilidade, não é domicílio eleitoraL A
luta, o inimigo nosso é a inflaÇão. Com esta inflação, não podemos chegar a
um resultado satisfatório para todos. Temos que chegar a um resultado duro
c violento. de uma hora para outra, porque ninguém está aguentando mais.
Sr. Presidente, tiramos por nós. O que vãle o dii1heiro da maneira como
nós vivemos? Agora, pensemos um pouco, uma hora, sobre os que estão abaixo de nós, comum, dois, três salários e os que nem têm salários.
Sr. Presidente, estas são as considerações que eu desejava fazer. Sei de
dois Senadores c, agora, o Senador Luiz Cavalcante, e sei de um também, que
diL que não abre de maneira nenhuma. Vai ser um choque da Mesa com os
Senadores. porque não atendem à disciplina de abrir a seção e votar.
O Sr, Lui: Cam/cante

~-Não

digo que nào abro digo que não fecharei.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ah! bom, eu não havia entendido.
Sr. Presídcntc, há Senador que nem sai do lugar para votar. Há o sistema
cletrônico que não falha, mas falham os Senadores, falha o homem.
Então, toda c~~a dúvida nossa foi por isto. O expediente de V. Ex~. fechando e ubrindo a seção, foi um expediente de normalização. Devíamos
act!itar isso como uma providência normal, que não é para afetar a nossa honorabilidadc. mas apen<.~s para diciplinar. Mas, aí, Sr. Presidente, de desinteligência em desinteligência, nós vamos até c_hegar o momento final, que vamos
pedir a Deus, para que não chegue muito áspero, para que possamos tolerar,
que não precise o povo fazer o pomar de Dom Luiz. Porque as cordinhas estão sendo ens_ebadas. estão encerradas, e os pescoços estão por af. As cordinh<.is em casa, os postes-e os pescoços estão por aí. Mas, que não precise se fazer o pomar de Dom Luiz.
Sr. Presidente, estus eram as considerações que eu queria fazer. Desculpe
V. Ex~ esse extravasamento. Vou me preparar para enfrentar a luta maior do
Jadn de lá, agora, na outr_a frente, pois nós estamos combatendo em duas
frentes, e t:: como Fod1, no pântano de Saint Gond: a minha esquerda fraqueja: a minha direita falha: a situação é excelente; eu ataco. ( ltJuito bem.')
O SR. PRESIDEr-iTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte disc'urso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Desde 1976 que o famoso caso do_s denominados "Cheques Administrativos" provocou uma avalanche de informações e comentários, através dos
principais órgãos da imprensa brasileira, quase sempre orientados no sentido
da exacerbação sensacionalista, visando-se, menos o esclarecimento objetivo
dos episódios, do que a desmoralização apriorística do ex-Ministro Angelo
Calmon de Sá.

Seriamente atingido na sua credibilidade, o Banco Econômico, apesar de
sua tradição de seriedade e prestígio, sofreu os impactos do pseudo escândalo
forjado e suportou consideráveis prejufzos.
Vítima de Conluio engendrado pela improbidade de um funcionãrio do
Banco Económico, todavia, não capitulou, e, pelos meios legais, enfrentou,
com êxito, a trama urdida contra o seu patrimônio.
Apesar da enorme atoarda, gerada pela deturpação dos fatos, a 2• Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão
proferida a 15 de setembro de 1980, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do Banco para receber a queixa oferecida contra todos os
co-pattícipes no procedimento criminoso, reconhecendo, assim, a ocorrência
do crime e de indícios- de autoria.
Diante do pronunciamento definitivo da justiça, prestigiando ponto de
vista sustentado pelo Banco Económico, corno pessoa jurídica, cujos fundos
estavam sendo ilicitamente manipulados, instaurou-se processo criminal no
qual os responsãveis estão denunciados.
Depois de uma verdadeira odisséia jurídica, com intervenção da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que contribuiu, decisivamente, para elucidar, a verdade sobre os "Cheques Administrativos",
encontra-se, praticamente resolvida e encerrada, essa rumorosa questão.
O fato é que o Banco Econômico cumpriu o seu dever, ao impedir, ao
longo de três processos, - um de natureza comercial, desenrolado no fôro civil; o segundo, trabalhista,_ tendo por objeto a demissão do funcionário responsável pela fraude dos cheques emitidos em agosto de 1976, e o terceiro, de
ordem criminal, decorrente do inquérito de busca e apreensão dos cheques,
caracterizando-s_e como "estelionato".
Conforme asseverou o Diretor Superintendente do Banco Econômico
S/ A, Doutor Francisco de Sá )unior, em sua exposíÇão perante a Comissão
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, a 30 de abril de 1981:
"Vítima de uma trama criminosa, que teve a sorte de surpreender em
fase final de execução, o Banco Econômico ... impediu que o crime se consumasse em toda a sua extensão, e que os seus cc-autores lograssem o prêmio
que lhes movia a cobiça e a audácia. A reação que as circunstâncíaS lhe impuseram lhe custou pesados ónus, encargos e sacrificios ... Para se medir a extensão dos prejuízos suportados pelo Banco Econômico, além do que desembolsou nas transações que encerraram os pleitos comerciais, e para sua defesa
nos vários processos instaurados, basta que se mencione a imobilização da
vultosa soma de 198 milhões de cruzeiros na Caixa Económica Federal (equivalente hoje a mais de hum bilhão de cruzeiros), à disposição do juízo pelo espaço de cerca de dois anos, desfalcado do giro normal dos seus negócios bancários - depósito que foi feito por iniciativa do Banco, antes de propor a
açào própria, para a declaração da invalidade dos cheques de origem viciosa,
com o fito de dar testemunha efetivo da sua capacidade financeira, e como
meio de calar a bôca às explorações malévolas."
Sr. Presidente:
Inúmeros empresários, autoridades e homens de bem, se indignaram
com as manobras fracassadas que se tramaram contra o ilustre Doutor Angelo Calmon de Sá, pelo simples fato de ser, esse digno brasileiro, um dos milhares de acionistas do mencionado Banco, do qual. como é do conhecimento
geral. o maior acionista é a Companhia de Seguros Aliança da Bahia que, por
sua vez,_ detém menos de l/3 (hum terço) do seu capitaL
O fato de ser acionista de um estabelecimento de crédito, fundado em
1834, que tem quase um século e meio de existência+ terã, certamente, contri·
buído, para a tentativa frustrada de envolvimento do nome de um dos mais
dignos e eminentes brasileiros de nossa época, no escândalo dos "Cheques
Administrativos".
O que se pr~tendeu, na verdade, foi atingir a honorabilidade de um dos
mais eficientes, dinâmicos e honrados Ministros de Estado de que o Brasil se
orgulha, o Doutor Angelo Calmon de Sá, que, aliás, deu o exemplo adrnirãvel
de comparecer voluntariamente, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados,- não para fazer a sua defesa, de vez que inexistia qualquer acusação concreta contra a sua pessoa, - mas para, desassombradamente, pulverizar as insinuações maliciosas disseminadã.s através
do anonimato das notícias tendenciosas.
O Supremo Tribunal Federai (STF), através de julgamento de sua primeira turma,- nos termos da decisão proferida pelo Ministro Firmino Paz
- isentou o Banco Econômico de culpa no "caso dos cheques sem fundo".
Na decisão, o Supremo Tribunal Federal reformou, em parte, decisão do Tri?unal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou o Banco ao pagamento de
Juros e correção monetária por ter, em 1976, transferido à Proinvest Cr$ 15
mil~?~s : 5 mil, em vez de Cr$ 94 milhões, 503 mil, como autorizado pela SOCOPA, sua cliente. Absolvido no STF, o Banco Econômico vê, finalmente,
corrigidos graves equívocos, e ultrapassados os obstáculos antepostos às
ações corretivas que promoveu.
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Finalizando, Sr. Presidente, congratulo-me com o ex-Minístro Angelo
Calmon de Sá e com o seu irmão Doutor francisco Sá Júnior, pelo favorável
encerramento do discutido e lamentável. episódio. (Muito l}em!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

•

•

•

•

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadoies:
Até para ver o Cristo se paga neste País, onde, no entanto, são gratuitos
muitos serviços prestados à alta burocracia palaciana e às privilegiadas mordomias do segundo escalão,
Pois o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal determinou, recentemente, a cobrança de ingresso dos turistas e dos visitantes brasileiros e
mes~no cariocas, sem exceção, que desejem vísítar o Cristo Redentor, no Alto
do Corcovado .
Proibida a subida de ônibus e kombi, estão sendo cobrados duzentos
cruzeiros por automóvel e, quem subir de trenzinho, além da passagem, de
duzentos e cinqüenta cruzeiros, pagará. rilais vinte cruzeiros.
Mesmo assim, o IBDF não está satisfeito e procura uma grande empresa
que deseje explorar o serviço. Quando a encontrar, decerto a visita ao Cristo
Redentor, na Cidade Maravilhosa, custará, no mínimo, duzentos cruzeiros. E
a isso que se chama incremento do turismo no País!
_ Imaginemos uma pessoa pagando para entrar na Capela Sixtina ou para
aproximar-se das ruínas do Coliseu em Roma! Quando se trata de Museu, em
recinto fechado~ ou em alguns parques de alto custo de manutenção, justificase o pagamento. Nunca, no entanto, pela contemplação de estátuas, ou adornos paisagísticos, em ambientes naturais, como no caso do Corcovado.
Perdem, com a medida, os motoristas de kombis, que cobravam setecentos cruzeirso pela escalada, em face até mesmo da sua periculosidade, "com
curvas sinuosas e acentuadas e visão reduzida, desaconselhável a veículos de
grande porte"- alegam as autoridades do IBDF. Ora, nem kombi é veículo
de grande, mas de médio porte, nem tem havido desastres ali e sua incidência
será, sempre, cem vezes inferior à que se conhece da via Dutra ou da via
Anhangüera.
Na verdade, o País está, em máteria ti"ibutária, de arrecadação de taxas
de serviços, com o "complexo de Leão", figura que a publicidade oficial inventou para significar o imposto de renda .
Os propagandistas ignoram uma coisa interessante: nessa espécie quem
trabalha, quem caça é a leoa. O macho, com a sua frondosa juba, apenas defende a fêmea, eventualmente, ou repousa com os filhos.
O leão, forte, preguiçoso e sempre faminto é, mesmo, um ótimo símbolo
da cupidez tributária brasileira.
Enquanto isto ocorre, a APAE-RJ anuncia, hoje, que encerrará suas atividades no fim do não, em virtude da deficiência de recursos, sendo os provenientes da área federal de pequena monta e da área estadual, simplesmente
zero.
E isto ocorre exatamente no Ano Internacional do Deficiente Físico e na
cidade do Rio de Janeiro, berço de caridade, de participação, de solidariedade e que vai receber o grande golpe de assistir ó TCchamento da APAE por
descaso absoluto do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da falta de sensibilidade dos órgãos federais.
Ao registrar fatos tão deprimentes, que em nada engrandecem os administradores de nosso Estado, ao lado do protesto que aqui registramos, formulamos apelo à Liderança do Governo, no sentido de fazer constar do orçamento da União, que ora se encontra em exame no Congresso, os recursos
mínimos indispensáveis, para que se mantenha em funcionamento a APAE
do Rio de Janeiro, que tantos e tão importantes serviços vem prestado aos dehcientes físicos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.

•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Proclama-se ( 1) que o processo de urbanização no Brasil está se acelerando de tal modo que, nos próximos vinte anos,- quarenta milhões de pessoas
sairão das áreas rurais e se somarão às populações que habitam as cidades, já,
atualmente, despreparadas para atender ao seu próprio crescimento natural e
sem condições prováveis de suportar este impacto migratório.
Eis porque tornou-se o motivo de preocupação do legislador consciente
o fenômeno previsto, para o ano dois mil, de um verdadeiro ..caos urbano".
(2)
Neste sentido, é significativo relembrar que o primeiro simpósio realizado _pela fundação Milton Campos, em novembro de mil novecentos e setenta
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e cinco, dedicou-se exatantente aos debates dos grandes e alarmantes problemas, que terá de enfrentar, modernamente, uma política urbana pragmática e
realista.
Na qualidade de Deputado Federal, assim como de Relator de um dos
referidos painéis daquele simpósio (3), preocuparam-nos, sobretudo, os
problemas de custos operacionais e dos recursos necessários, em vista da obtenção de uma urbanização- racional e planejada, que, atuarido, ao mesmo
tempo, sobre as causas e os efeitos dos fenômenos, não acarretasse a marginalização de uma grande parcela da população urbana.
Hoje, permanecem em nosso eSpírito as mesmas indagações, acrescidas
de uma curiosidade mais ampla. E a pergunta que faríamos aos nobres Senadores é a seguinte:
Como fazer de modo a conseguir que a atual cidade se constitua em uma
organização ao serviço da adaptação do homerri às conquistas de sua iOteli~
gência, garantindo-lhe comodidade, conforto e segurança, ao invés de se
apresentar como instrumento de sua destruição, de negação de sua cultura?
A resposta a esta pergunta já foi considerada (4) como o desafio mais
eloqüente e o problema mais amedrontador da sociedade deste fim de século.
Ela exige uma verdadeira revisão do conceito a tua! de cidade, das noções
de urbanização, urbanismo e das diretrizes atuais da política urbana.
E preciso que nos conscientizemos da verdade lançada pelos sociólogos,
no sentido de que a urbanização é um fenômeno polftico e não exclusivamente
técnico.
E inacreditável que o nosso País tenha dados os seus primeíros passos em
direção de uma política urbana de nível federal, apenas a partir do Segundo
Plano Nacional de Desenvolvimento (para 1975-1979) e, que, durante toda a
nossa história anterior, o assunto tenha permanecido sob competência única
e exclusiva da autoridade municipal (5), variando ao sabor do arbítrio e das
orientações pessoais dos administradores comunistas.
O Brasil necessita superar o (ltr~so em que se encontra e construir a sua
política urbana, dentro de uma perspectiva global e coordenada e não setorial
e impotente.
Assiin como, ter conhecimentO do fato de que, todo planejamento urbano que se queira viável, deve apresentar estreita vinculação com o Direito e a
legislação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
J ã se disse (6) que a urbanização não é fenômeno espontâneo, decorrente
de fluxos migratórios intensificados, constituídos de pessoas insatisfeitas com
seus locais de origem, mas se origina do modelo económico capitalista e de
sua ideologia urbana.
E que nos espaços económicos capitalistas o que preocupa os governos,
de fato, não é a grande concentração em grandes cidades, pois do ponto de
vista do próprio capitalismo, esta seria uma configuração ideal por permitir a
reprodução da força de trabalho e ampliar os mercados, elevando e diversificando o consumo.
O q~e preocupa os governantes é a concentração maciça dos problemas
sociais, hoje, em grande parte, diluídos no campo e na constelação de pequenos aglomerados e cidades, situação favorável à inibição da expressão desses
problemas e da neutralização da capacidade reivindicatória latente.
E, no entanto, no Brasil, a solução a estes problemas sócio-econômicos
tem sido dada sempre por tecnocratas.
Esta característica técnica se revela na própria maneira de apresentação
dos problemas e das eventuais soluções. Sempre as metodologias sofisticadas,
as análises descritivas, os métodos quantitativOs, os modelos matemáticos
que dão, sem dúvida, em sua linguagem impessoal e abstrata, idéia de correção e eficiênciã, diluindo, porém, o espírito crítico e análise valorativa que
explicassem, sem mascarar, a realidade circundante.
Da mesma maneira, os problemas de urbanismo são confiados, em geral,
apenas aos arquitetos, esquecendo-se de que outros profissionais competentes
teriam contribuições úteis a trazer aos projetas.
Gilberto Freire, por exemplo, (7) lamentou que o plano de Brasília fosse
exclusivo de dois únicos arquitetos e publicou críticas, que mostravam algum
desacerto nas soluções.
Também Oswaldo Spengler utilizou palavras mordazes para se rebelar
contra o excessivo tecnicismo: "sUrgem então aqueles produtos artificiais,
matemáticos, alheios à paisagem, rebentos de um prazer puramente intelectual na finalidade objetiva: são as cidades dos urbanistas". (8)
O Professor Washington Albino de Souza (9), reconhecendo que o
problema não é tarefa para especialista de visão única, comenta que:uLe Corbusier ao falar da sociedade da mâquina já advertia quanto a necessidade de
participação de biólogos, médicos, físicos, químicos, sociológos e poetas para
tratar do problema da habitação, visto como esta é a ferramenta destinada .. a
facilitar as condições de existência, realizar a saúde moral e física dos habitantes, favorecer a perpetuação- da espêcie, oferecendo os equipamentos ne-
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cessârios à perfeita educação, proporcionar a alegria de viver e fazer aparecer
e se desenvolverem os sentjmentos sociais capazes C.:. levar ao civismo; o civis~
mo gerador de ação levarã a comuna ao mais alto grau de consciência e de
dignidade".
Contudo, em nossa pátria, e no dizer do sociólogo Andrea Espinheira o
problema urbano continua a ser tratado como técnico, sujeito à ação de políticas setoriais, a exemplo da habitacional, com todas as suas variantes; de
transporte de massa, saneamento, urbanismo afinal, em sua variada acepção.
Daí, a incapacidade administrativa em solucionar quaisquer desses aspectos, só sendo atingida uma parcela muito restrita da população objeto dos
programas.
E cita política habitacional estruturada com recursos do Fundo de Garantia por Terrwo de Serviço (FGTS), como privilegiando grupos de rendas
elevadas em detrimento de camadas mais amplas da população.
Idêntica situação ostenta a política dos transportes e o próprio urbanismo, na sua ação de delineamento das cidades. ·
Mas, Andrea Espinheira acusa também o problema relativo às cidades
de porte médio de espelhar idêntica discriminação.
E assim ãfirma, primeiramente", porque o programa determina que, no
míniriló, setenta por cento dos recursos alocados sejam aplicados no setor de
transporte urbano e em equipamentos do sistema vi.ârio.
E a dimensão e a estrutura destas cidades não ostentam problemas maiores neste setor!
Em segundo lugar, porque o critério de classificação das cidades de porte
médio é extremamente impreciso e ambíguo, adquirindo variadas significações no espaço nacional.
Recorda o lúcido sociológo: "cidade de tamanho médio do Sul não é a
inesma coisa no Nordeste, como não o é no Norte do Pais. Pode-se supor,
diante da falta de preocupação em classificar as cidades por regiões, que hã
intenção deliberada em preservar esta ambigüidade conceituai a serviço de interesses localizados no Centro-Sul.
As cidades nordestinas de médio porte são as que mais apresentam
problemas de habitação, de saneamento bâsico, de abastecimento de água, de
educação, de saúde, de segurança, e, por fim, de qualidade de vida urbana.
Vê~se, portanto, que a política urbana não se volta, de fato, para a solução dos problemas da cidade, mas daqueles que afetam os grupos dominantes. As cidades de porte médio são atendidas não por seus problemas específicos, mas para que se transformem em barreiras à migração interna, protegendo os grandes Centros urbanos, já saturados e conflituosos".
Segundo o autor, é devido a este tipo de política urbana e, mais ampla~
mente, de desenvolvimento que as cidades brasileiras incorporam o caos
como uma situação necessária, tão parecida com a subdesenvolvida concepção de que a poluição é o preço do progresso.
Eis pOrQue lança a sua tese de que o caos urbano não é necessário, mas
tornou-se um mito nacional, uma circunstância inevitável do desenvolvimen~
to, uma etapa insuperável ao longo do tempo.
É interessante constatar que um sociólogo americano, também nega a tese, há cem anos sustentada por George Tucker, sobre o crecimento inevitável
das cidades. A experiência dos Estados Unidos, tal como demonstrada por
James Coleman, parece corroborar a idéia de que estamos diante de um mito
e que concentrar populações na cidade, ou favorecer sua localização no campo é fruto úniCO- e exclusivo de políticas públicas, que visem um ou outro re~
sultado. Diz Coleman que, da tese de Tucker sobre a inevitabilidade da cres~
cente urbanização seguiam-se dois corolários: um, no sentido de que as atividades que não fossem de produção de alimentos e de indústrias extrativas deveriam ser levadas a efeito, necessariamente, nas cidades; outro, no de que as
pessoas ligadas a esta atividade deveriam morar nas próprias cidades onde estivessem sediadas suas ocupações.
Estas deduções, nos Estad.os Unidos, não têm mais validade, atualmente.
Muitas atividades que não são nem agrícolas, nem extrativas, mas industriais
ou pós-industriais, não são mais exercidas nas cidades. As fábricas estão hoje
localizadas, em geral, fora das principais ãreas metropolitanas, como também
certas atividades não industriais em expansão, como a educação superior.
E também é evidente que as pessoas não vivem necessariamente perto de
seus locais de trabalho, tendo ocorrido urna ruptura da conexão entre local de
trabalho e residência.
Diante das novas realidades, é estranho, sem dúvida, que o nosso País
"longe de rever a atuação das cidades e criar programas especiais para superar o ca.os", tente, pela política urbana, apenas barrar os fluxos migratórios e
desenvolver comunidades rurais para fixar a mão-de-obra no campo, em vista
dos grandes projetas de agricultura de exportação".
Não hã dúvida de que é muito conservadora a atitude dos pesquisadores
filiados aos órgãos públicos brasileiros. E a maioria dos trabalhos visa ajusti-
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fiCar decisõ"es previamente tomadas e a implementação de programas em cur~

so.
E, contudo, em seminário a respeito da posse e do uso do solo, presidido
por Dom Eugênio Safes, em Sumaré, ficou evidenciado que não será por falta
de inventividade jurídica que as dificuldades legais deixarão de ser resolvidas.
O encontro entre jurista, membros do Governo e favelados chegou à
conclusão de que existem decisões que ~·uma vez tomadas, dariam tranqüili~
dade a centenas de milhares de pessoas, proporcionariam condições para um
vasto plano de urbanização, com efeitos profundos no Rio de Janeiro".
Sr. Presidente, Srs . .Senadores:
Não se pode esquecer que o jurista também tem sido um grande ausente
nas. decisões nacionais sobre planejamento urbano.
Admite~se que o desenvolvimento urbano deve ser planejado, ainda que
fosse apenas para reduzir os custos sociais por ele gerados.
E que devemos nos preocupar, de maneira mais consistente, com acida~
de que serâ oferecida às. futuras gerações.
Mas, explica bem Josef Barat, que .. o processo de planejamento é mais
importante que a simples existência de um plano. Faltando estrutura institucional adequada, mecanismo jurídico-organizacionais e instrumentos de financiamento, necessários à implantação e acompanhamento, os planos ficam
reduzidos a simples diagnósticos e desmoralizam o conceito do planejamento
perante as comunidades urbanas como fato r de mobilização para o desenvolvimento e melhoria de suas condições de vida.
O processo de planejamento, a formulação de políticas públicas e as características do processo decisório formam um conjunto, que gera interde-

•

pendências e, por conseguinte, deve ser objeto de integração ao nível de ações
concretas e. conceitos".
Na verdade, para· implementar o plano urbanístico falta o jurista, falta a·
legislação adequada, falta a criatividade necessãria.
Durante os anos em que a matéria ficou confinada aos municípios, os
práticos de prefeituraS foram aqueles que mais. de perto viveram os problemas
jurídicos produzidos pelo tema. São poucos os juristas ufbanistas do País; é
enorme a deficiência legislativa, no setor.
Toda a legislação federal a respeito se resume a dois decretos-leis: um
dos tempos de Vargas; outro do governo Castello Branco, mas sem qualquer
regulamentação.
Num país que caminha para ser predominantemente urbano, falta uma
lei nacional sobre a utilização do solo urbano, comparável ao Estatuto da
Terra, que presta tão grandes serviços à população·- agrária.
Os problemas jurídicos, de ordem urbana, acaso surgidos, são solucionados, muitas vezes, com legislação federal de emprêstimo: legislação tributãria,
textos relativos ao INCRA ou ao BNH.
Quanto ao mais, a União guardou perfeito silêncio.
Mesmo porque se lançou dúvida quanto à sua competência na matéria,
e, até mesmo, se pretendeu reforma do texto constitucional para que tivesse
atribuições claras.
Apesar de tudo, alguns juristas propõem soluções capazes de preencher o
vazio legislativo, mesmo na ausência de emenda constitucional.
Mencionaremos três posições:
O Professor Militão de Moraes Ricardo (18) explica que os municípios
sempre foram considerados como os responsáveis pela solução dos problemas urbanos e que, tradicionalmente, nossa cidade ficou encerrada dentro do
município. Mas, relembra que os grandes problemas da cidade atual têm base
econômica e são, fundamentalmente, de competência da União, desde que a
própria capacidade administrativa dos Municípios não estava preparada para
suprir o desenvolvimento rãpido que as cidades tiveram.
O autor aponta a leg_islação específica como único meio capaz de coordenar os vários aspectos da política urbana, mas demonstra as dificuldades em
preencher o vazio legislativo pelo poder público. E: que o setor privado, habituado, anteriormente, a gozar de inúmeras faculdades, sente como cerceamento de sua liberdade qualquer tipo de legislação urbana.
Apesar disso, é necessãrio que urna tal legislação produza e seja discutida
em todos os níveis do governo: federal, estadual, metropolitano e municipal.
Assim, uma legislação federal com amplo espectro, sem descer a detalhes, em razão das particularidades do país, seria completada pelos legislado~
res estaduais e municipais- a partir dessas diretrizes gerais.
A eles caberia detalhar os aspectos básicos do desenvolvimento urbano
desejado, segundo as peculiaridades locais.
No mesmo sentido, o Ministro José Carlos Moreira Alves, dizendo que
"a disciplina federal não pode, evidentemente, atender a particularidades
porque as peculiaridades são locais. Mas têm que atender às universalidades,
porque é destas qUe decorrem as imparcialidades legislativas". (19)
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E salienta: "0 Brasil neste terreno ainda está muito atrasado. Impõe-se
que, juridicamente, ele avance".
Uma terceira e interessante tomada de posição coube ao Prof. Washington Albino de Souza. (20)
Para este jUrista, não há como separar do fenômeno urbano atual eventos como a concentração çapitalista, a intervenção do Estado, as peculiaridades da sociedade de consumo, os efeitos da publicidade, as técnicas de convencimento, o controle da própria- Vontade individual pelos processos artificias de sua exacerbação e a preocupação crescente para a inclusão do lazer na
caracterização das chamadas necessidades de massa. Todos esses dados compõem a filosofia de vida da sociedade atual e se integram nas normas jurídicas
sob a forma de ideologia.
Nesta sua perspectiva, caberia ao Direito-Econômico, em posição de anterioridade lógica, embora não histórica, em relação aos demais ramos do conhecimento jurídico, oferecer a regulamentação da política econômica, que se
definiria nos planejamentos urbanos, nas leis de uso do solo, nos códigos de
urbanismo, enquanto cuidam dos fatos econômicos por ele especificadamente
regulamentados.
Para o autor ~·a política urbana deverâ assentar-se no comportamento
efetivo-âa sociedade, envolvendo um sentido amplo e abrangente do fenômeno urbano, inclusive no que se refere ao uso do solo. Realmente, este não se
pode restringir apenas às preocupações para com as dimensões dos loteamentos e os gabaritos dos prédi'os, ou mesmo, aos zoneamentos mais ou menos
racionais. Problemas -como os da poluição, do trãfego urbano, dos estacionamentos, da circulação pedestre, interligados com fatos de manifesta-ções mais
gerais, como a concentração capitalista, o consumo em massa influem sobre a
qualidade de vida que sobre o solo se desenvolve. Apesar de não se incluírem
nas agendas tradicionais dos legisladores sobre o terna, integram-se à idéia de
uso do solo e jâ não há mais como dela se repararem".
Assim, propõe a colocação do Direito Econômico em pé de igualdade
com o Direito Urbanístico, pois que em razão da complexidade do fenômeno
urbano, ~·o primeiro pass·o ao abordá-lo é definir-se uma filosofia de vida urbana que figurará no direito positivo corrio a eXpressão da idelogia consignada no texto constitucional".
·
Somente a partir daí deverão ser concretizadas as medidas de política urbana correspondentes àquela ideologia. "A legislação_ ordinária a consagrará
sob pena de se descambar para o arbítrio administrativo. O planejamento urbano legislado é, então, o mais seguro caminho. E a integração das soluções
planejadas nos âmbitos federal, estadual, metropolitano e muniCipal garante
o tratamento global dos problemas. Ora, dentro das disciplinas jurídicas, o
DireitO Econômico é juStamente o que situa o seu campo de ação na concretização da política econômica coincidente com a ideologia constitucionalmente
adotada.
E, assim sendo, a problemática urbana atual nele encontra instrumento
valioso de tratamento jurídico". (21)
Srs. Senadores:
Qualquer que seja a via adotada para a necessária legislação urbanística
do futuro, uma coisa é certa: a matéria não pode permanecer, como sempre,
afeta apenas ao governo municipal.
t sabido que o governo local tende a ser conservador com respeito à estrutura da cidade, pois seu objetivo é pieservar a organização existente. (22)
Jâ a polítiCa exeCutada em nível federal não encara o problema assim. No
Brasil, nos Estados Unidos, assim como em-qualquer outra organização federativa, somente a política federal se permitirâ sacrifiCar os valores da cidade
ou da área metropolitana em busca dos verdadeiros e prioritários interesses e
valores nacionais. (Muito bem!)
NOTAS
(I) Carlos Geraldo d'Andrea Espinheira, Urbanização e política urbana- o mito do caos urbano- irl Planejamento, vol. 6, nq 4, out.(de2. 1978, Salvador, Secretaria de Planejamento, Ciéncia
e Tecnologia do Estado da Bahia, p. 417-423.
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(2) Idem, p. 417.
(3) Simpósio sobre Política Urbana, o Homem e a Cidade, Fundação Milton Campos. vol. I. p.

51 - Painel: Aspectos políticos da urbanização.
{4) Washington Peluso Albino de Souza, o Direito Econômico e o fenômeno urbano <~tua!, i11
Revista Brasileira de Estudos Políticos, n~ 50, janeiro de 1980, Belo Horizonte, UFMG, p. lJO.
(5) Militão de Moraes Ricardo, A politica urbana no Brasíl, in Polfrica, Fundação MiltOn
Campos, n~' 9, jul.jset. 1978, p. 12.
(6) Idem, nota n~> I, p. 419.
(7) Gilberto Frei.re, Simpósio, nota n~> 3, in Politica, Fundação Milton Campos. n~ 2, out /d.:z.
1976, p. 25.
(8) Citado por Washington Albino de Souza, op. cit., nota nl' 4, p. 122, not~ 3: Oswaldu Spengler, A decadência do Ocidente, Zahar Editores, p. 281.
(9) Idem nota n~' 4, p. 155.
(10) Idem, nota n~' l, p. 420.
(li) Idem, nota n~' I, p. 422,
(12) James S. Coleman. f: possível revitalizar as cidades? in Diâlogo, vol. 12, 1979, n~ -l-, p. -l-.
(13) Idem nota nl' I, p. 422.
(14) J. B., 13/06/81, Urbanização das favelas, Dom Eugênio de Araújo Sales
(15) Idem,
(16) Josef Barat, J. B., 02/02/81.
(17) Idem, nota n9 5, p. 14.
(18) Idem, p. 16.
(19) José Carlos Moreira Alves, A propriedade urbana no Brasil, in Politica, Fundação Milton
Campos, n~' 9, jul.fset. 1978, p. I L
(20) Idem nota n~' 4, p. 132.
(21) Idem, p. !55.
(22) Idem nota n'i' 12. p. 12.

O SR. PRESIDENTE (ltam~r Franco) Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos,jâ éonvocada, a seguinte.

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em turno úniCO', da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 697, de 1981), 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 Orien~
tação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recur~
sos Humanos, adotada em Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a Sexagésima Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Traba"1ho.

-2DiscUsSão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 698, de 1981), 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 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 Inter·
nacional do Trabalho.

-3Discussão, em turno únicó, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer no 700, de 1981), do Projeto de Lei do Senado no 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 altera a legislação
do Inposto sobre a Renda das pessoas Físicas.

-4Discussão, em lurno· único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n9 699, de 1981), do_ Projeto de Resolução n9 97, de
1981, que suspende a execução do inciso I do n9 48 da tabela .. a", do art. 37
da Lei no 4.747, de 9 de maio de 1968, do EStado de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ,.-- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

ATA DA 156' SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1981
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRESIDI!:NCIA DO SR. JUTAHY MAGALHÃES

•

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Eunice Michiles - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- J arbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire - José Sarney - Alberto Silva - Bern_ardino Viana- Helvídio Nunes- Almir ~into- José

Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz VianaDirceu Cardoso- Amaral_Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Tancredo_ Neves- Amaral Furlan- José Caixeta
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- Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão
Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- José Richa- Evelâsio Vieira
- Jaison Barreto - Arno Damiani - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~-Secretãrio irá proceder à leitura do Expediente.
~
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lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 26Sj8L(n•419/81, na origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto
de Lei n~ 17, de 1981-CN, que atualiza os limites de valor aplicâveis às diferentes modalidades de licitações, simplifica a organização de cadastros de licitantes e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.946,

de 17 de setembro de 1981.)
N• 266/81 (n• 420(81, origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto de
Lei n9 20, de 1981-CN, que estabelece normas para criação e funcionamento
de Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n• 6.947, de 17 de setembro de 1981.)
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• 264, DE 1981
(N• 418/81, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item m, da constituiçM>,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossa:s Excelências a
escolha, que desejo_ fazer, do senhor Armindo Branco Mendes
Cadaxa Ministro de Primeira Classe. da Carreira de Diplomata,
para exercer a ftmção de Embaixa-dor do Brasil junto à República Popular Polone.sa, nos termos d'os artigos 21 e 22 do Decreto n. 0 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Ministro Armindo Branco Mende.s Cadaxa, que
m·e induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva:da função, constam da anexa informação do :Ministério das &e:ações
Ex!teriores.
Brasília, 17 de setembro de 1981.- JoíM> Figueiredo.
INFORMAÇAO
CUrrlculum-Vitae:
Embaixador Armindo Branco !Mendes Cadaxa
Nascido em São Paulo, São Paulo, 19 de outubro de 1917.
Curso Superior de Guerra, Escola. Superior de Guerra.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 10 de dezembro de 1943-.
Cônsul de Segunda C!lasse, merecimento, 22 de m!J.rço de
1950.

Prlme.iro-Secretário, antigü!dade, 1 de setembro de 1958.
'Ministro de Segunda Classe, merecimento, s de novembro

de 1965.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1 de janeiro de
1975.

Chefe, interino, da Secretaria-Geral-Adjunta para: ASsuntos
Económicos, 1962.
Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1962.
Chefe da Divisão da Asia e Oceania, 1962.
Chefe do Departamentlo de COmunicações e Documen(tação,
1973.

Chefe do Departamento COnsular e Juridlco, 1974/76.
'Miami, Vice-Cônsill, 1946/5().
Miam!, •Encarregado, 1948.
Miami, Cônsul-Adjunto, 1950.
Washington Segundo-secretário, 1950/53.
Bonn, Segundo-Secretário, 1956/58.
Buenos Aii.es, Segundo-Secretário, 1958.
Buenos Aires, Primeiro-S~cre~ri<?.~: _19&8/60.
Montevidéu, Primeiro-Secretário, 1980.

..

Montevidéu, Chefe da Delegação Permanente junto à ALALC,

1961.

Flo<ença, Cônsul, 1964/65.
Genebra Ministro-Conselheiro, 1965/66.
Moscou, Ministro-Conselheiro, 1966/69.
Port-au-Prince, Embaixador, 1969/71.
Kingston, Emba!XB:dor, 1977/8).
oomunidade das Bahamas, Embaixador

1979/81.

cumulativamente,

'
Sessão Especial da Conferência: da FAO, 1950 (secretário).
. Comissão Mista Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Eco-

nômico, 19"53 (assessor).
X Conferência Iliteramericana, Caracas, 1954 (secretário).
Comissão :Mista Brasil-Argentina., Buenos Aires 1955 (assessor).
'
Negociações Tarifárias Bra&lelras dentro do GA'IT Genebra
1958 (assessor).
'
'
Reunião sobre Material Ferroviário da OEPAL, Córdova., 1959
(observador governamental).
Comissãlo Mi.sta BrasiL-Argentina, Buenos Aires, 1959 (assessor).
Comitê provisório da ALM.C, 1960 (delega-do substituto).
I Reunião do Grupo de Trabalho de Peritos €m Estatística.
de Comércio Exterior, ·Montevidéu, 1961 <assessor).
I Cõnferência Extraordinária das Partes COntratantes do Tratado .de V.ontevi:déu, 1962 (delegado).
,Negociações do Acordo de Comércio e Pagamentos entre o
Bra.sll e a Indonésia, 1963 (chefe).
,:Missão ComerciaL ao Sudeste Asiático, Colombo, Bangkok e
Jacarta:, 1963 (chefe).
Reunião Plenãria e Simpósio sobre Ciência Especial, Florença,
1964 (observador).
XLVIII Sessão do Comitê Executivo, XXXIX sessão do Comitê do CIME e II S€lllinário sobre Adaptacão e Integração de
Imigrant~s, Genebra, 1975 _(chefe).
Seção Especial de Imigração da Comissão de Planejamento
Econômico, 1945 <assesooi").
Re_união de J\.finistros da Fazenda ou Economia dos Países
Membros da OEA em Sessão Extraordinária do ElCOSOC, Petrópo Is, 1954 (assessor).
Reunião de Mlnistros da Fazenda ou Economia das Repúblicas
Americanas, Petrópolis, 19·54 (assessor).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Origem de Mer-cadorias, 1962 (assessor).
Grupo de Trabalho para Estudos Técnicos sobre as Relações
do Brasil com as CEE 1962 (assessor).
Comissão do Convênio de Prestaçáo de Assistência Técnica
para a Modernização Administrativa do Ministério das Relações
Exteriores, Brasilia, 1973 (assessor).
Chefe da Secretaria; do Conselho de Imigração e Colonização.
Assistente do Comando d'a Escola Superior de Guerra, 1971/72.
Diretor, interino, do Curso Superior de Guerra, 1971/72.
Dir.etor do Curso Superior de Guerra, 1973.
O Embaixador Armindo Branco Mendes Cadaxa se encontra
nes-ta da•ta no_ exercício doe suas funções de Embaixador do Brasil
na Jamaica.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 11 de setembro
de 1981. - Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Ohefe da Divisão dO
Pessoal.
(A Co1nissão de Relaç6es Exteriores.)

•

..

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O Expediente lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n11 697, de 1981). do Projeto de
Decreto Legislativo n9 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 Sexagésima
Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.

•

-
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Em disCussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação
E a seguinte a redaçào final aprovada
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 24, de !980
(n'i' 64/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISlATIVO No , DE 1981

•

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 sexagésima sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !C~ É aprovado o texto da Convenção n9 142 da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre a Orientação Profissional e a Formação
Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a 23 de junho de 1975, durante a sexagésima sessão da Conferência
Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Item 2:

•

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer no 698, de 1981), do Projeto de
Decreto Legislativo n<? 3 I, de 1980 (n9 65/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 132 da Organização Internacional do Trabalho, sobre Férias Anuais Remuneradas, ado tada em Genebra, a 24 de junho de 1970, durante a QUinquagêsimaQuarta Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional
~
do Trabalho.
Em discussão a redação finaL (PauSa.)
Não havendo quem queiram usar da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação

P a seguinte a redaçào final aprovada

•

(n~"

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 1980
65/80, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
Presidente do Senado Federal, proinciso I, da Constituição, e eu,
mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1981
Aprova o texto da Convenção n'? 132 da Organização Internado~
nal do Trabalho, sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em Ge~
nebra, a 24 de junho de 1970, durante a qüinquagésima quarta sessão
da Conrerência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
__
Art. }9 É aprovado o texto da Conv..,.nção n9 132 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada
em Genebra, a 24 de junho de 1970, durante a qüinquagésima quarta sessão
da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Item 3:

•

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 700~ de 1981), do Projeto de
Lei do Senado n9 219, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, quedá
nova redação ao caput do art. 15 do Decreto-lei n'? 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda
das pessoas físicas .
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redacão final aprovada
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 219, de 1979, que
dá novã fedação ao caput do art. 15 do Decreto-lei n'? 1.642, de 7 de
dezembro de 1978, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda
das pessoas físicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O caput do art. 15 do Decreto-lei n~' 1.642, de 7 de dezembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
~·Art. 15. Os Proventos de inatividade pagos em decorrência
de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada ou refor·
ma, por pessoa jurídica de direito público ou privado, até o valor de
CrS I 80.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros) anuais, não serão incluídos como rendimentos tributáveis na declaração de contribuinte
que tenha 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais, ao término do
ano-base correspondente.'_'

Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rev_ogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Item 4:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 699, de 1981), do Projeto de
Resolução n~' 97, de 1981, que suspende a execução do inciso I do n~'
48 da Tabela "A" do art. 37 da Lei n• 4.747, de 9 de maio de 1968,
do Estado de Minas Gerais.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a reda('ào final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução

n~'

97, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VII, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 1981
Suspende a execução do inciso I do n9 48 da Tabela uA" do art.
37 da Lei n<:' 4.747, de 9 de maio de 1968, do Estado de Minas Gerais.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 12 de março de
1981, nos autos do Recurso Extraordinário n~' 73.584-4, do Estado de Minas
Gerais, a execução do inciso I do n9 48 da Tabela "A" do art. 37 da Lei n'?
4.747, de 9 de maio de 1968, do Estado de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
No expediente da sessão de lO do corrente foi lido o Requerimento n'?
314, de 1981, do Senador Mauro Benevides e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do expediente da sessão de 19 de outubro próximo seja dedicado a homenagear Dom José Tupinambá da Frota,
Bispo Conde de Sobral, por ocasião do centenário de seu nascimento.
O requerimento deixou de ser votado por falta de quorum.
Passa-se, portanto, nesta oportunidade à sua votação.
Em votação.
O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra, para encaminhlr a votação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Tem a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRC'EU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 23, agora, quarta-feira, o Senado, a meu requerimento, vai prestar uma homenagem do Grande Expediente, não numa sessão especial, a
Dona C armem A nnes Dias Prudente, que tem uma obra de câncer em São
Paulo e, foi agraciada com o título de mulher do ano por Sua Santidade o Papa, dentre I 70 personalidades femininas do mundo. Portanto, é- uma glória
para a Nação brasileira c_omo Dona Carmem Annes Dias Prudente, irm'í. do
grande professor Annes Dias, esposa do-grande professor de câncer AntOnio
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Prudente, seja homenageada aqui no Senado. Os Senadores serão convida~
dos, porque é o Presidente quem está patrocinando essa homenagem. Vão ser
convidados para urna recepção, aqui no Senado, haverá um almoço no salão
do Senado, com os Senadores e suas esposas, com Dona C armem Prudente, e
depois S. S• virá aqui para o plenário, onde receberá as homenagens da Casa.
Quarta-feira, dia 23, portanto, o grande Expediente será destinado, segundo decisão do Presidente, a homenagear Dona Carmem Annes Dias Prudente, que é a grande mulher brasileira que Sua Santidade, o Papa, agraciou
como mulher do ano, no mundo. Segunda-feira iremos tomar as assinaturas
dos Srs. Senadores para saber os que querem tomar parte na recepção, com as
respectivas senhoras, para que prestemos as mais calorosas homenagens,
acompanhados de nossas respectivas s_enhoras.
Era esta a comunicação que desejava fazer.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento a Presidência farâ cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de
amanhã, a se&uinte

ORDEM DO DIA
1
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como coh.clusão de seu Parecer n9 361, de 198C com voto vencido do Senador Affonso Camar"go), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido _d_o Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n~' 1 da ComiSsão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2' pronunciamen-to: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
Votação, em turno único do Projeto de Lei dãCâmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77 na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
-de Saúde, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~'27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 90, de 1981 (ap.resentado 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 Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e-tres-miTe 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.

5
Votação, em t"urno único, do PrOjeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 621 de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

•

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 625,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

•

7
Votação, em turnO único do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia como conclusão de seu Parecer n~' 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar o~
peração de crédito no -valor de-Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
ni.ilhões, 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, favorãve1.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 205, de 1980 (apresentado pela Comissão d1; Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
'em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida»
da tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e
~de Municípios, favorãvel.

•

9
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
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
CrS 31.756.725,00_(trinta e um-milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete..
centos e vinte e cínco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

•

10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 421,
de 1981), 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 divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorâvel.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Com_issão de Economia c_omo conclusão de seu Parecer n9 610,

•

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com

voto vencido do Senador Franco Montoro; e
-

de Municípios, favorável.
13

•

. Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\'1 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 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 centaVosro montante de sua dív_ida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (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 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 nos 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.

15

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia cofio conclusão de seu Parecer n11 12, de
1981), que autoriza a: Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete miJ, 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.
16

"

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 nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Jusiiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável
17

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 milhõCs, 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;
1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráVel.
18

ae

•

Votação, em turno únTco, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e ohenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trirüá CrUZeiros) Orilofitante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nl's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráveL
19

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 594,
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de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiãs a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

23
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do Escritor Josué Montellb, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
24
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.
25

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 198 I, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado 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 1NAMPS).
26
Votação, em turno único; do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
28
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo

4462

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Sexta-feira 18

PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade e, no
mêrito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
29
Votação, em primeiro turnõ,--ao Projeto de Lei do Senado n"' 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências, tertdo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos RegionaiS, fa-vorável, Com voto vencido do Senador Josê
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

30
Votação, em primeirO turno (api-eciaÇão 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.

31
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 n' 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

32
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, terldo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

33
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 no 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
34
Discussão, em turno ún"ico, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n"'
318 de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cincO inilhões 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, fàvorãvd.
(Dependendo da votação do Requerimento no 309/81, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discus_sã.o para reexame da Comissã-o de Cons·
tituição e Justiça.)
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se- a sessão às 18 horas e 50 minut~s.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI. RE NA SESSÃO DE 16-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR- MARCOS FREIRE (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presi, · dente, Sr-s. Seriadores:
Acabamos -de ouvir o Senador DirceU Cardoso. E, como verdadeiro dew,
mocratâ é que S. Ex•, por certo há de admitir PosiÇões divergentes no exanie
de matérias que venham à apreciação- desta Casa.
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Por isso mesmo, julgamos que S. Exf- age honestamente, quando tem-se
posicionado reiteradamente contra a concessão dos empréstimos internos e
externos que Municípios e Estados brasileiros vêm solicitando, através de
processos de autorização de aumento de suas dívidas internas a esta Casa do
Parlamento nacional.
Por isso mesmo, como Líder do PMDB, já assinalamos aqui que a questão tem sido considerada aberta para os integrantes da Bancada do PMDB. E
vários dos nossos companheiros têm votado, acompanhando essa posição do
Senador Dirceu Cardoso contra a concessão de tais empréstimos.
No entanto, pessoalmente, temos registrado, e os Anais da Casa podem
ser consultados, que entendemos o porquê do apelo a este expediente de que
as unidades político-administrativas menores dessa pseudofederação brasileira têm lançado mão. É fruto, sem dúvida, do sistema tributário vigente.
A reforma tributária pós-19_64 esvaziou os Estados e, sobretudo, os Municípios. Até uma apreciação visual num quadro das competências privativas
dos Estados, dos Municípios e da União comprovará que a Reforma Tributária de 1965 esvaiiou a coluna dos Estados e a coluna dos Municípios e hi·
pertrofiou a coluna da União.
Este é o grande mal, neste campo que se estã aqui a discutir. E os Estados
e Municípios, extremamente frágeis nas suas finanças, lançam mão desses pedidos de empréstimos. E: uma maneira que eles têm de buscar outras fontes alternativas de recursos. Nós mesmos jã proclamamos aqui que é possível que
muitos desses municípios amanhã não tenham condições de pagar esses empréstimos.
No Entanto, somos daqueles que julgam que não devemos negar essas
solicitações porque o Governo Federal, que provocou essa situação, terã que
remediar amanhã esses males, atê dando anistia, talvez, a esses Municípios,
ou moratória ou coisa semelhante.
Mas, defendendo esse ponto de vista, sempre nos situamos em votar a favor da concessão, desde que os representantes dos Estados que conhecem melhor a situação de sua terra se pronunciem a favor da autorização do Senado
Federal.
Como se vê, é uma posição da qual pode até discordar o Senador Dirceu
Cardoso, mas é uma posição- modéstia à parte- que nos parece lúcida, racional, lógico, que, pelo menos, tem uma justificativa lógica.
Ora, discordante dessa posição, parece-nos que o ilustre Senador Dirceu
Cardoso extrapola quando julga que todos nós, integrantes de outros partidos que não o oficial, estaríamos sendo engabelados pelo Líder do Governo,
só pelo fato de que sustentamos um ponto de vista de acordo com a nossa
consciência e que se contrapõe ao que -s. Ex•, representante do Espírito Santo, julga vã1ido.
Mas não seria por isso que ocuparíamos esta tribuna, porque essa exptiCaçãõ--que vimos dando, como Líder do PMDB, para justificar nosso voto
pessoal - questão aberta para nossos liderados - jâ temos dado outras ve-

•

•

zes.
E não está também em jogo o problema da reforma eleitoral. S. Ex•avocou o problema dessa reforma sobre a qual, por sinal na sessão da tarde de
ontem, usei da tribuna para verberar o comportamento do Governo, que
compromete a sua Liderança, que desacredita a sua Liderança, que desautoriza a sua Liderança, quando falta ao compromisso assumido com as Oposições de até o dia 4 de setembro enviar a este Congresso o projeto de alterações da legislação eleitoral. Portanto, não precisaria S. Ex• colocar a questão que já tem sido colocada pelos pai-tidos de Oposições.
f3lamentãvel que assim aja o Partido do Governo, mas as Oposições estão aqui atentas, cobrando o cumprimento desse compromisso.
Mas o que lamentamos é que S. Ex• o Sr. Senador Dirceu Cardoso- a
quem tanto admiramos e cremos que tem igual admiração por parte de todos
os integrantes desta Casa - um representante combativo, leal, destemido,
brilhante, talentoso, S. Ex" diga que sabe soisas que só vai revelar ao final do
ano. Ora coisas que, por serem tão graves~ deveriam ser reveladas logo, talvez, até quem sabe, para mudar a orientação que vem sendo adotada por
companheiro seus.
.
Agora, $aber c;oisas que poderiam abalar esta Casa,.se.reveladas, fazer
juízos de v_alor a respeito dos prejuízos. ou Qos inconvenientes, ou dos aspectos negativos que a concessão deSses- empréstimos pode acarretar, são duas··
c~isas difCreri~eS-.-QiJ~ S._f_x~ ~-e· ~ntrapõe à concessãO cl~se& e~p~ést~ffios~
toda a Casa é testemilriha. Que Cle tenha-as s~aS própriaS razões;__ ~ as t~ de-fendido brilhantemente, os anais aí registram por igua[ Isto é uma coisa que
térilos que reSpCitàr. ;-·
... - -·
..
- .
.- " NãO nos corífcinil~moS·é 'Qüe' S. -Ex• -afitnie que deixa de revelar coisas
pOrque abalaria esta Casâ-,-e-para·qUe rião se caracterizc.como delator. Isto
pode levantar uma·suspeiçãó :i fé de desonestidade por parte de membros desta Casa. E como )íós in"iegraínos o Senado, embora Partido minoritário, não

.

•

•
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nos conformamos que alguém colega diga que tem conhecimento _dessas coisas e nào as revele; melhor seria que nem sequer declarasse que as conhece.
Portanto, encaminhando esta votação, reafirmamos o _nosso ponto de
vista porque, por vezes,- votamos a favor e, outras, votamos contra a concessão desses empréstimOs. No caso específico até, pessoalmente, votaremos
contra, porque há representantes do Estado em questão que se contrapõem à
concessão desses empréstimos. Mas é. uma norma geral, uma orientação, uma
diretriz já fixada neste sentido.
Mas que ele não passe em jugado, pelo menos com o silêncio da Oposição, essa suspeição que foi" levantada aqui.
A impressão que temos, até pelas palavras do ilus.tre Senador Dirceu
Cardoso, é de que S, Ex' tem conhecimento de opiniões de setor.es governamentais que acham lesivos esses empréstimos, o que é uma coisa também a-
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ceitâvel, já que não apenas nós, membros do Legislativo, possamos ser a favor ou contra, mas também elementos do Executivo possam sê-lo. O fato é
que a posição do Executivo, posição oficial, é a favor; tanto é que o Senhor
Presi.dente da República encaminhou mensagem nesse sentido.
Portanto, que fique claro que o entendimento da Oposição é de que o Senador Dirceu Cardoso não tem conhecimento de coisas que possam comprometer a dignidade desta Casa,
E com este entendimento que nos aquietamos da impaciência e da angústia causada ante as palavras do Senador Dirceu Cardoso, as quais, por certo,
n·ão foram suficienteniente bem colocadas para que sobre eles inexistissem
dúvidas.
Era, portanto, esta posição que gostaríamos de deixar bem claro, como
Líder da Bancada do PMDB nesta CaSa. (Muito bem!)

•

•

•

•
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MESA
Presidente
Jarbas Passarinho
1?-Vice-Presidenté
Passos Pôrto

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Lider
Marcos Freire
Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

l 9-Secretário
Cunha Lima
29-Secretário
Jorge Kalume
3~'-Secretário

ltamar Franco
4~>-Secretãrio

J utahy Magalhães
Suplentes de Secretãrios
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão M üller

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURÀ- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Titulares

Suplentes

PDS
l. Benedito Canelas
2. JoãoCalmon

I. A loysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. Murilo Badaró
5. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

3. Almir Pinto
4. Martins Filho

5. Aderbal Jurema

PMDB
1. Franco Montoro
2- Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

Suplentes

2, Marcos Freire
3. Nelson Carneiro

I. Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. José CaiXeta-----

4, Leite Chaves
5. Orestes Quércia

PDS

PMDB
I. Agenor Maria

I. Leite Chaves
2. José Richa

PP
I. Mendes Canale

I. Evelásio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 hciras
Local: Sala da Comissão, na Ala Semldor Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- {CAR)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente; Alberto Silva
Vice-Presidente: José Lins
Titulares

Suplentes

PDS
I. José Lins
2. Eunice M ichiles
3. Gabrlel Hermes
4. Benedito Canelas
I. Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

l. Raimundo Parente
2, -Almir Pinto
3. Aloysjo Chaves
PMDB
I. Marcos Freire

Suplentes

Titulares

PDS
l. Bernardino Viana

2. José Lins
.3. Arno Damiani
4 Mihon Cabral
5. LuizCavalcante
6. José Caixeta

L Roberto Saturnino

2. Pedro Simon

I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo

4. Benedito Canelas

•
PMDB
I. Marcos Freire
2. Teotónio Vilela

3. José Richa

PP
PP
1. Mendes Canale

1. 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
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
{li membros)

Affonso C amargo

I. José Fragelli
2. Alberto Silva

Assistente: Francisco Guilherme T'hees Ribeiro- Ramal 3495
Reuniões: Quártas-feiras, às 09:00-hora.s
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

PDS
I. Lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalla
4. José Caixeta
5. Martins Filho
6. Murilo Badaró
I. Lázaro Barboza
2. Mauro Benevides
3. Adalberto Sena

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller

Suplentes
1. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4- José Uns

PMDB
! . Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

Titulares

Suplentes

PDS
I. Aderbal Jurema
2. JoãoCalmon
3. Eunice Michiles
4. Tarso Outra
S. José Sarney

I. Adalberto Sena
2. Franco Monto-ro
3. Pedro Simon

•

I. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
PP

I. Alberto Silva

•

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(li membros)

(CCJ)

Presidente: Aloysio Chaves
[Y-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
2~-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

1• Paulo Brossard

I. Benedito Canelas
2. Martins Filho
3. JoãoCalmon
4. João Lúcio

Líder
Nílo Coelho
Vice-Líderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

Líder
Evelásio Vieira

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (15 membros)

•

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS'

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

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

Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edillcio Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141 -Ramais 3490 e 3491

\'ice-Lideres
Affonso Camargo
José Fragelti
Gastão M üller
Mendes Canale
Saldanh.a Derzi

PMDB

2Y-Vice-Presidente
Gi!van Rocha

Titulares

Setembro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão 11)

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.

I. Saldanha Derzi

!. Affonso C amargo

PP

2. Luiz Fernando Freire

I. Gastão M Clller

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

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale11-:andre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3546

I. Evelásio Vieira

•
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 mBmbros)

..

COMISSÃO DE MUNICIPIOS- (CM)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente
2 Lomanto JUnior

•

3. Amaral turlan
4 Amaral PcixQtO
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel llermes
8. Bernardino Viana
9. Almír Pinto
I. Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotónio Vilela
4. França Montoro

Suplentes
PDS
1. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5, José Uns

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

PP
I. Tancredo Neves
2. Affonso Camargo
3. MendesCanale

! .. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras. às íO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anex.o das Comissões - Ramal 4323

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
L Almir Pinto

2. LomantoJUnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9 Vicente Vuolo

l.
2.
3.
4.
5.

José Richa
Orestes Quércia
Evandro Carreira
Lázaro Barpoza
Agenor Maria

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice M ichiles
5. Gabriel Hermes

L
2.
3.
4.

Titulares

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

l. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

•

I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Oáudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras. às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

COMISSÃO DE MINAS .E ENERGIA- (CME)
(7 111embros)

I. Henrique Santillo

I. Alberto Silva
2. luiz Fernando Freire

2. Luiz Cavalcante
3. José Uns

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

4. Almir Pinto

I. Henrique Santillo
2. Teotônio Vílela

I. Affonso Camargo

PMDB
I. Roberto Saturnino

Presidente: Dinarte Mariz
Yice-Presidente: José Fraseiii

Titulares

2. Murilo Badaró
3. Aderbal Jurema

I

Adalberto Sena

Suplentes
PDS
l. José Sarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
I. Evandro Carreira

Titulares
I. Dinarte Mariz

2. Luiz Cavalcante
3. José Guiomard
4. Murilo Badaró

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

I. Mendes Canal e

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)
( 15 membros)

I, José Frage!li

COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I. Luiz Viana
2. Tarso Outra
3. Lomanto Júnior
4. Amaral Peixoto
S. JoãoCalmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Louriva[ Baptista

2. Nelson Carneiro
3. José Richa
4. Mauro Benevides

S. Marcos Freire

I. Raimundo Parente

2. Aderbal Jurema
3. Lo1.1.rival Baptista

Suplentes
PDS
1. Helvídio Nunes
2. Bernardir o Viana
3. José Guie m.ard

4. Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

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

I. Gastão MUller

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

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2, Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dana
5, Martins Filho

PMDB
1. Orestes Quércia

Ass.istente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala s"enador AlexàndÍ"e Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
19-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Pei11;oto
Titulares

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

PP

PP
I. Saldanha Derzi

PP
I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:30 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre CoSia
- Anex.o das Comissões - Ramal 3652

I. Gastão M üller

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quintas-feiras. às 10:00 horas
Lot:al: Sala da Comissão, na Ala Sena<!or Alex.andre Costa
-.Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO
Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

I. Paulo Brossard

•

PP
I. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

I. Milton Cabral

PMOB
I. Adalberto Sena

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

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela
Titulares

4. Lourival Baptista

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR)
(5 membros)

PP
I. JoséFragel\i

2. Almir Pinto
3. JoséGuiomard

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

2, J aison 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

I. João Calmon

PMDB
1. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto

PP
I. Gastão MUller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

Presidente: Raimundo Parente
Vice·Presidente: Humberto Lucena

•

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

I. LomantoJúnior

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
1. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. AlmirPinto

PP
1, Saldanha Derzi

Assistente: Leila Leiva.~ Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feira~, às 14:00 horas
lo~:al: 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

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

Titulares

l. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Sexta-feira 18 4465

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

L Gastão Müller

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito --Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às I 1:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3PI
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

PMDB

]. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza

Chefe: Alfeu de Oliveira
Lo.:al: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 21!-3510
Mauro Lopes de Sã - 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha-211-3520

I. Orestes Quércia

COMPOSIÇÃO
PP

Presidente: Vicente Vuolo

I.

Vice-Presidente: Benedito Ferreira:

Titulares

Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes
Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498

PDS
I.
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Vicente Vuolo

I, LomantoJúnior
2. LuizCavalcante
3. Amaral Peixoto

2. Benedito 'Ferreira

3. Aloy..sio Chaves
4. Milton Cabral

Reuniões: Quintas-feiras.. às II :00 horas

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - RamaUlJO

•

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ztl-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-35f2
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501

Nadir da Rocha GOmes- 211-3508
Clayton Zanloi-enci- 211-3502

•
SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982
i

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Horas

Comissões

Io,oo

CAR

--

.·_;_

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costã

Horas

Comissões

GUILHERME

10,00

CEC

CA

.-?

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

SÉRÇlJO.

w,oo

Hôras

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168

10,3o:

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

GONÇALVES

11,00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

1~00

CSN

.

1(1':00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Ramal3020

..

IÍ~f

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

StlRGIO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal4323

10,00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

LEOA

li ,oo

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13339

~~~~~-

CLAUDIO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

GONÇAt:VES

Comissões

CE

09,30

ASSISTENTE

C!'.

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09,00

LOCAL DA REUNIÃO

CSPC

.

Sala da Comissão; i18. Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

GUILHERME

•=

•QUAP.TA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

...

Ramal3546

Ramal3024

·.

Ii'()O

LOCAL DA REUNIÃO

-

11,00

CM

-

•

Ramal3122

It,oo

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3l30

MARCE[l!'O

14,00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13t21

FÁTIMA

LEOA

.'

•

MARCELINO

LUIZ

•

CLÁUDIO

~-

<:•:

•

..
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Seção 11
SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 1981

ANO XXXVI- N• 112

BRASfLIA - DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1981

-

.
•

Aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Zâmbia, em Lusaca, a 5 de junho de 1980.
Art. 1' É aprovado o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, concluído 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• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1981. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÃO E COMERCIO ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
O GOVERNO DA REPúBLICA DE ZÂMBIA

Mista de Coordenação Brasil-Zâmbia, estabelecida pelo presente Tratado em
seu Artigo- III.

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República de Zâmbia,
INSPIRADOS pelo propósito de afirmar, em um documento solene, os
fraternos laços de amizade que unem o Brasil e Zâmbia;

A Comissão Mista de Coordenação Brasil-Zâmbia fica estabelecida pelo
presente instrumento, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os do~s
países, examinar assuntos de comum interesse e propor aos respectivos Governos as medidas que julgar pertinentes.
Parágrafo 19 A Comissão serâ composta por uma seção de cada Parte
Contratante.
Parágrafo 29 As seções nacionais da Comissão serão compostas por
igual número de delegados designados pelos respectivos Governos.
Parãgrafo 39 O regulamento da Comissão serã elaborado pela própria
Comissão e aprovado pelos dois Governos, por troca de notas.

CONSIDERANDO a tradicional identidade de posições dos dois países

•

com relação à defesa dos princípios i'efererites ao respeito à soberania, autodeterminação dos povos, igualdade jurídica dos Estados, igualdade dos povos
sem discriminação de raça, sexo, cor ou credo;
CONSCIENTES de que, para vencer o desafio do desenvolvimento,
torna-se mais urgente e necessãrio intensificar e tornar mais operante a mútua
colaboração, em todos os setores, entre os países em desenvolvimento;
CONVENCIDOS de que, para a consecução dos princípios acima mencionados e para o total e autónomo desenvolvimento dos dois países, é importante estabelecer mecanismos que possam tornar mais concretos e efetivos
os laços que unem Brasil e Zâmbia;
DETERMINADOS a estabelecer um programa de cooperação entre os
dois países visando intensificar suas relações políticas, económicas, comerciais, culturais e científicas;
CONVIERAM no seguinte Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio:

ARTIGO I
As Partes Contratantes convêm em cooperar e intercambiar informação
sobre assuntos de comum interesse nos campos bilateral e multilateral.

•

ARTIGO II
A cooperação e o intercâmbio de informação a que se refere o Artigo I,
processar-se-ão através de canais diplomãticos ou por meio da Comissão

ARTIGO III

ARTIGO IV
Brasil e Zâmbia empenharão seus esforços na consecução da progressiva
expansão e diversificação do intercâmbio comercial através da adequada utiw
Iização de todas as oportunidades que se apresentarem. Nesse sentido, as Partes Constratantes estão prontas a conceder todas as facilidades legais para eliminar os obstãculos ao comércio entre os dois paises, levando em consideração seus _compromissos internacionais previamente assumidos nas esferas
bilateral, regional ou multilateral.

ARTIGO V
Partes Constratantes estimularão, dentro do quadro da co~
participação e em conformidade com suas respectivas legislações comerciais,
investimentos visando intensificar a mútua cooperação econômica.
As

ARTIGO VI
A fim de participar nos planos de desenvolvimento da República de
Zâmbia, o Governo da República Federativa do Brasil estudarã a possibilidade de estender a Zâmbia tinhas de crédito para a importação de produtos bra~
sileiros.
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ARTIGO VII
Para a promoção do comércio recíproco, Brasil e Zâmbia estudarão conjuntamente as medidas necessárias ~fó aesenvolvimento dos meios de transporte e comunicação entre os dois países.
ARTIGO Vlll

ARTIGO X
Além dos instrumentos internacionais previstos no presente Tratado e
dentro do espírito que o informa, as Partes Contratantes celebrarão, sempre
que as circunstâncias o aconselharem, protocolos adicionais ou outras modalidades de a tos internacionais sobre matérias de comum interesse.

As Partes Contratantes examinarão os meios mais eficientes de ampliar a

cooperação bilate_ral nos campos da educação, ciência e cultura.
ARTIGO IX
As Partes Contratantes, reconhecendo as vantagens recíprocas provenientes de uma ampla e bem organizada cooperação científica e técnica,
comprometem-se a estimulã-la através de meios adequados. Para esse fim, as
Partes Constratantes decidem negociar um acordo básico de cooperação técnica e científica, objetivando fortalecer a imple!fle~tação, conjunta ou coordenada, de programas de pesquisa e de desenvolvimento, a criação e funcionamento de institUiÇões de pesquisa ou centros de treinamento especializado
e produção experimental, a organização de seminários e conferências, o intercâmbio de informação e documentação e o estabelecimento de normas para
sua difusão.

"

ARTIGO XI
O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos instrumentos
de ratificação e permanecerá vigente até que as Partes Contratantes convenham diversamente.
Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados por seus
respectivos Governos, assinaram o presente Tratado.
Feito em Lusaca, aos 5 dias do mês de junho de 1980, em dois exemplares originais, nos Idiomas português e inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

•

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer-

reiro
Pelo Governo da República de Zâmbia: Wilson Chakulya

SENADO FEDERAL -----------------,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 100, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$
845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Reso·
luçào n' 93, de II de outubro de !976, 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~ a fim de que possa contrat<ir um empréstimo de iquul
valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinado à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente.

.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 101, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 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.
Arl. I' Ê a Prefeitura Municipal de Pindamonhagaba, Estado de São Paulo, nos termos do ar!. 2• da Resolução n' 93.
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 164.593.304,00 (cento e sessenta e quatro milhões, qui·
nhentos e noventa e três mil, trezentos e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
uma operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução do Programa CURA, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Re~solução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.

•

•

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V11, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 102, DE 1981
Suspende a execução da Lei n• 634, de 1' de abril de 1975, do Município de Rinópolis, Estado de São Paulo.
Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 24 de setembro de 1980, nos autos do Recurso Extraordinário n' 92.688-7, do Estado de São Paulo, a execuçuo da
Lei no 634, de I' de abril de 1975, do Município de Rinópolis, Estado de São Paulo, que estabelece horários dos Estabclecimen·
tos Bancários, e dá outras providências.
Senado Federal, 18 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente.

•
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l-ATA DA 157• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1981
!.I -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•s 267 a 269(81 (n•s 428 a 430/81, na origem), de agradecimento
de comunicação.

1.2.2- Oficios do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados

•

•

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 83/81 (n• 2.101(79, na Casa de origem) que altera o art. 237 da Lei n• 5.B69, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, e dá outras providências .
-Projeto de Lei da Câmara n• 84(81 (n• 3.464(80, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 85/81 (n• 3.652/80, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n9 6.537, de 19 de junho de 1978, dispondo sobre os Conselhos Federal e Regionais de Economia.
- Projeto de Lei da Câmarª n•.80;'81 (n• 609(79, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafo único ao art. 893 da Consolidação das Leis do
Trabalho, dispondo sobre a notificação, por via postal, das decisões dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
-Projeto de Lei da Câmara n• 87/81 (n' 714/79, na Casa de origem),
que torna privativo do professor portador de diploma de licenciatura em
Educação Física, e dos que lhe são equiparados por lei, o exercício do magistério, direção e supervisão das instituições desportivas, com a ressalva
que especifica.
-Projeto de Lei da Câmara n•.88/81 (n• 417/79, na Casa de origem),
que acrescenta dispositiVos à Lei n<? 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei
Orgânica da Previdência Social.
-Projeto de Lei da Câmara n• 89/81 (n• 4.982(8!, na Casa de origem), que altera dispositivos das Leis n•s 5.478, de 25 de julho de !968, e
6.515, de 26 de dezembro de 1977.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 18/81 (n9 81/81 na Casa de origem), que aprova o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, concluído em Paris, a 29 de janeiro de 1981.

1.2.3 -Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n"' 19 J78; Projeto de Decreto Legislativo
n• 20/80; e Mensagem n• 127/81.

1.2.4 - Comunicação

•

-Do Sr. Senador Luiz Viana, que se ausentará do País.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR AGENOR MARIA- Congratulando-se com a TV Universitária de Natal-RN pela realização do programa Forum de Debates.
SENADOR ITAMAR FRANCO- O Instituto da Sublegenda. Panorama económico internacional e, em especial, a conferência de cúpula a
ser realizada em Cancún, México.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Papel reservado aos Srs.
Senadores na elevação do bom nome do Senado.
SENADOR HELV[DJO NUN.E$- Reformulação da sistemâtica
tributária nacional.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Correspondência recebida
da Associação dos Aeroviãrios Aposentados e Pensionistas do Estado do
Rio de Janeiro sobre projeto governamental que altera a legislação da Previdência Social.
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- Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul, a realizar op-eração de empréstimo externo novalor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao programa de. investimentos do_Es.ta.do._ Votaçijo adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dã nova redação ao caput
do artigo 55 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da
Previdência SociaL Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n<? 27 j81, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
-PrOjetO de Resolução n9 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro 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 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. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n<? 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pai 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). 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. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a a!evar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenia 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 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) aelevar 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 montant~ de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 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 quorum.
-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), -o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Munici~
pai de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqü-enta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos), o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MO) 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 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.
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-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiãs a contratar operação de crédito no valor de CrS
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votacão adiada por falta quorum.
-Projeto de Resolução n9 IO_l/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ !30.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. 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 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 n• 102/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 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 Jos_uê
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Ed_uardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n<? 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, para o Projeto de Lei do Senado n<? 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresários na administra_ção da Previdência Social (INPS, lAPAS, e
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n<? 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado .. 0
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 236-81. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"' 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de lei do Seriadõ n9-[56j79; do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên~
cias. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 22(81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, corno incentivo fiscal, na ârea da SUDAM,
da totalidade do Imposto de Renda pelas pessoas físicas e jurídicas do mi~
ciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei do Seriado 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 o dispositivo da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânicã da Previdência Social. (Apreciação preliminar
da constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 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'i' 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• 40/81, que autoriza a Pre[eitura 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 n<? 309/81.

•

•

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR ALBERTO SILVA, como Líder do PP Congratulando-se com o Ministro Ruben Ludwig pela obtenção de recursos orçamentários compatíveis com as exigências da problemática educacional brasileira.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Atuação de S. Ex• no desempenho das atribuições inerentes ao seu mandato de Senador.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Apelo ao Governo em favor
da urgente remessa ao Congresso Nacional de projeto de lei sobre o novo
Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, objetivando o atendimento das reivindicações qUe enumera.
SENADOR BERNARDINO VIANA, como Líder do PDS- Esclarecimentos sobre a aplicação do plano de emergência, destinado a combater a seca n-ordestina. ObservaçãO sobre tópico do discurso do Sr. Dirceu
Cardoso, proferido na presente sessão. Razões que justificam a utilização
da_ energia nuclear em nosso País.
SENADOR ALMIR PINTO- Telex recebido de entidades classistas
do Nordeste, reivindicando a exclusão dos Estados enquadrados no Polígono das Secas da redução do preço do leite determinada pela SUNAB.
SENADOR PEDRO SIMON- Apoio às reivindicações dos triticultores gaúchos.

•

1.5- DESIGNACÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIIVA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão

de!~ ';'k~H

3 - MESA DIRETORA
4- LIDERES E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

•

RES
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 157~ SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRES!Dli:NCIA DO SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÚRTO, JUTAHY MAGALHÃES E
ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino VianaHelvídio Nunes- Almir Pinto _:José Lins- Agenor Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante --Teotônio Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso --Amaral PeiXoto- Nelson Carneiro --Itamar Franco- Tancredo Neves- Henrique Santillo- Gastão
MUller- Mendes Canale ~José Richa --Jaison Barreto- Arno Damiani
- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- 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. }<?-Secretário procederá à leitura do Expediente.
,t lido o seguifzte
EXPEDIENTE
MENSAGENSDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação
No 267(81 (n' 428/81, na origem), de 17 do
vação das matérias constantes das Mensagens da
n•s 221, de 1979; e 300, de 1980.
No 268/81 (n' 429/81, na orígem), de 17 do
vação das matérias constantes das Mensagens da
nos 302, 306 e 322, de 1981.

corrente, relativa à aproPresidência da República
corrente, relativa à aproPresidência da República

..

N• 269/81 (n' 430/81, na origem), de 17 do corrente, relativa à aprovação das matéria$__çOnstantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 34, 35, 39, 40 e 46, de 1981.
OFfCIOS
Do Sr. /9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes piojetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1981·
(No 2.101/79, na Casa de origem)

Alte?a <!: art. 237 _da Lei n.o 5.869, de II de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, e dá outras providê:ricias.

O. Congresso Nacional decreta:

•

-

Art. 1.0. O art. 237 da Lei n. 0 5.869, d•e 11 de janeiro de 1973
Código de Processo Civil, passa a· ~r a s_eguinte redação:
f'Art:. 237. Nas démai.s coma1,cas, se _houver órgão de
p.ubllcaçao dos a~os oficiais, apllcar-se-á o .dispos~to no a:r--rJgo anterior, salvo. se o ·advogado da parte for domiciliado fora do juízo, nos termos do a,rt. 39 desta lei quando
s,~á intimado de todos os atas do processo por éarta· reg:strada, com aviso de r-ecebimento, oi:;tservadas as disposiçoes do art. 19 e seus parágrafos. .

_ ~ar_ágrafo único. Em: qualqn~á ca.so, Poderá c esCrivao 1nt1mar pessoalm·ente o advogado da !parte."
Art. 2.0
Art. 3. 0

Esta Lei entrará .em Vigo.r ria data de-sua publicação.
Revogam-se as díSposições em c·ãntrái1o.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 0 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui O Código de Processo Civil.

•

_Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações
serao feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados po•r oficial de justiça:
I - em cumprimento de despacho, servindo a petição de mandado qua•ndo a pessoa residir ou estiv·e·r na cidade, que for s•ede do
juízo;
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-

-

n - em cumprimento

.de mandado, no caso anteceden~ e
sempre que a pessoa residir ou estiver dentro dos limites territoriais da .comarca.
(À Comissão de COnstituição e Justiça)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 84, DE 1981
(N' 3.464/80, na Casa de origem)
ln.S"...i:tui o "Dia Nacional de Combate ao

Fumo~~.
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§ 3. 0 O mandato dos membros, efetivos e suplentes,
do Conselho Federal e dos Consei.hos Regionais será de
guatro anos, renovando-se de dois em dois, alternadamen,te, em um terço e em dois terços.'~
Art. 2,0 Na primeira eleição subseqüente à publicação desta
lei far-se-á a renovação de um terço dos COnselheiros r-eferidos no
artigo anterloit'.
Parágrafo único. Ficam prorrogados, por um ano, os mandatos que se encerrarem antes da segunda eleição, a fim de que
ocorra a coincidência.
Art. 3.0 Esta l-ei ·entrará em vigor na data de sua public,ação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇlf.D CITADA

LEI N.O 6.537, DE 19 DE JUNHO DE 1978
Altera dispositivos da Lei n. 0 1. 411, de 13 de agosto
,de 195I.:o que "disp~~ sobre a profissão de Economista".
O Presidente da República:
Faço s~ber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a_ seguinte lei:
Art. 1. 6 ·o Conselho Federal de Economia - co.F.Econ. - e
oseonselhos ~egionalsde Economia- Co.REcon.- de que trata
o art. 6.0 da Lei n.o 1.411, de 13 de agosto de l!l51 com a nova redação dada pelo art. 1.0 da Lei n.o 6.021, de 3 de janeiro de 1974,
•ão autarquias dotadas de persona:lidade jurídica de direito públlco.
§ 1. 0 Os Con.selhos. referidos no caput deste artigo, terão autonomia administmtiva e financeira e constituem serviço ·público
federal, gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária total.
§ 2.0 Só ·poderão integrar como meritbros efetivos ou suplentes, qualquer do~_ Conselhos de que trata esta lei, os Economistas
<'evldamente regwt.rados e quítes com as suas anuidades.
§ 3.0 O mandato dos Conselheiros, efetivos e suplentes, será
C'!.-€: 3 (três) ~nos, renovando-se, anualmente, 1/3 (um _t-erço) de
sua composiçao.
-

LEI N. 0 6 .316, DE 17 DE DEZEMBRO DE 19~5
Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regiori.ais de
Fi$iote:rapia e Terapia Ocupacional1 e dá outras providências.
CAPíTULO I
Dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e
T~pia Ocupacional
Art. 2.0 o Conselho Federal compor-re-á de .9 (nove) membros efetivos e suplentes, respectivamente, el-eitos pela forma est1belecida nes!la lei.
§ 1.0 Os membros do Conselho Federal <> respectivos suplentes
com mandato de 4 (quatro) anos, serão eleitos por um Colégio
Eleitoral integrado de 1 (um) representante de cada Conselho Regional, po1· ·este eleito em .reunião espec1almente convoeada.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o O Dia Nacional de Combate ao Fumo será comemorado em todo o território nacional, a 29 de agosto de cada ano.
Parágrafo único. o Poder E>re.cutivo, através do Wnistério
da Saúde, promoverá, na semana gue anteceder aquela data, uma
campanha doe âmbito nacion;al, visando a alertar a po--pulação para
os malefícios advindos com o uso do fu_mo.
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua .publicação.
A:rt. 3.0 Revogam-se as disposições _em contrário.
(A Comissão de Saúde.!

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 85, DE 1981
(N'

3.652/80, na Casa de origem)

Altera disp<>sitivos da Lei n. 0 6.537, de 19 de junho <J..
i~~~o~i.ndo sobr~ os Conselhos Federal e Regionais de

•

O Congresso
Art. 1. 0 O §
de 1978, passa a
"Art.

Na.eional decreta:
3:0 do art. 1.0 da Lei n. 0 6 .&37, de 19 de junho
·v1gorar com a seguinte redação:
1.0

. . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ___ . , __ _

1,0

§ 2.0

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

LEI N. 0 3.268, DE 30 DE SETEMBRO !DE 1957
Disp§~ sObre os COnselhos de 1\ledicina, e dá outras
providências.
Art. 6. 0 O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina. será mera:merite honorifico e durante 5 (cinco) anos.
(A Comissão de Legislação SoclalJ

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 86, DE 1981
(N• 609/79, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo úriico aO art. 893 da Consolidação d~ Leis d() Trabalho, dispondo sobre a notificru;ão,
por VJa postal, das decisões dos Tribunais Regionais do
Trabalho.
O ~Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 O art. 893 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, fica
~rescido do seguinte .parágrafo único:
"Art. 893 .................................................... .
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Parág'lrafo único. os recu.;r.sos ·das· decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho poderão ser interpostos até 8 (oito) dias após
a juntada, aos autos, do aviso de recebimento da notificação, feita
às partes, por via postal.,
Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na data .de sua publicação.
Art. 3. 0
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Conselllo Federal de Educação e realizados em instituições oficiais
de ensino superior indicados pelo mesmo Conselho.

•

(A Comissão de Educação e Cultura.!

Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
Aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.

TiTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

Dos Recursos
Art. 901. Sem ,prejuízo dos prazos -preVistos neste Capítulo
terão as partes vistas dos autos em ,c~tório ou na secr~taria.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 87, DE 1981
(N' 714/79, na Casa de origem)

Torna privativo do professor portador de diploma lle
licenciatura em Educação Física, e dos que lhe são equiparados por lei, o exercício do magistério, direção e
supervisão das instituições desportivas, com a. ressalva que
es,Pe~fica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ll: privativo do professor portador de diploma de l!cen
ciatura. plena em Educação Física, e dos que lhe são equiparados
por lei, o exercicio do magistério nos estabelecimentos de ensino
de Lo e 2.0 graus e superior, oficiais e particulares, sem prejuízo
da titulação anivel de pós-graduação.
Parágrafo único. A exigência contida neste artigo estende-se
a academias. clubes e demais associações desportivas, nas ativ1dades docentes especializadas e no que se refere à direção e à
supervisão.
Art. 2.0 Nas localidades onde houver falta ou insuficiência
de professores e técnicos desportivos legalmente habilitados, permitir-se-á que professores p<Jrtadores de habilitação especifica de
Educação Física ou de Técnico Desportivo, a nivel de 2.0 grau, e
os credenciados em exame de suficiência exerçam o m81g!stério
da 1.& à 6.a. série do ensino de 1.0 grau, conforme o disposto na
alínea b do art. 77 da Lei n.0 5.692, de 11 de agosto de 1971.
Art. 3. 0 Esta I.ei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 0 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971
~

(N' 417/79, na C'asa de origem)

Acrescenta dispositivos à Lei n9 3.807 de 26 de agosto de 1960Lei Orgânica da Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art, 1.0 São acrescentados ao a"t. 141 da Lei n. 0 3.l!U7 de 26
de agosto <le 1960, os seguintes dispositivos:

OAPíTULO VI

Fixa Diretrizes e Bases parft
e dá outras 11rovidências.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 88, DE 1981

ensino de 1.0 e 2.0 graus,

Art. 77. Quando a oferta de professores, legalmente hab!l!tados, não bastar para atender -às necessidades do ·ensino, perm.itirse-â. que leclonem, em caráter suplementar e a título precário:
a) no -ensino de de 1.0 grau, até a s.a. série, os diplomados com
hab!I!tação para o magistério ao nível da 4.• série de 2.0 grau;
b) no ensino de 1.0 grau, até a 6.a. série, os diplomados com
habilitação para o magistério ao nível da 3.• série de 2.o grau;
c) no ensino de 2.0 grau, até a série final. os portadores de
diploma relativo à licenciatura de 1.0 grau.
,
Parágrafo único. Onde e quando persistir a falta real de
professores, após a apl!cação dos critérios estabelecidos neste
artigo, poderão ainda Iecionar:
a) no ensino de 1.0 grau, até a s.a. série, candidatos que hajam
concluído a 8-.a série e venham a ser preparados em cursos intensivos;
b) no ensino de 1.0 grau, até a 5.• sérle, candidatos habllltados
em exames de capacl tação regulados, nos vários sistemas, pelos
respectivos Conselhos de Educação;
c) nas demais séries do ensino de 1.0 grau e no de 2.0 grau,
candidatos habilitados em exame de suficiência regulados pelo

"Art. 141. ......... , ............. , ........ ····-· .,... ..

•

§ 5.0 ...... ' ........•••. , •• , ..•.•••• , ........ " .... , .••

VI- as escritu1·as defL"litivas de imóveis prometidos à
venda por empres:t a: seus empreg.::tdos ou a quem, estes
tenham f.eito cessão e ·transferência ou promessa de cessão
de direitos aquisitivos.
§ 6.0 Em caso de I"va.ntamento de déhlto pr.evidenclário de responsabillde.de de emp-resa, estando •esta obrigada
a outorgar escritura definitiva a- seus empregados, na forma .Previ.sta no inciso VI do pa:rágrafo anterior. os imóv.eis compromissados à venda não podem ser objeto de garantia da dívida.
§ 7.0 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos
casos de imóveis que podem beneficiar-se d:a regra. dD inciso VI dt> § 5.0 desta lei, mesmo que já se encontrem v!ncu"ados à dívida, ir.cumbldC> à Instituição previdenclária,
!l!::J prazo de 3.0 (trinta) dia.s a cont-ar oda ciência do impedimento, proceder à liberação para escritura defimtJ.va."
Alt. 2.o ~a Lei entrará em vigor na data de sua publlcação.
, Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário,

•

LEGISLAÇÃO CITADA
LEl N. 0 3.8t:7. DF. 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Pre~.·idCncia Social
(Atualizada·J

TiTULO VIII
Disposições Gera.is & Transitórias
Al't. 141. A Previdê.ncia. Social fornecerá o.s seguintes documentos:
I - à.s empresas vinculá.du.s:
a.l Certificado de Matrícula, a que se referem os §§ 2.0 e 3.0
d-o art. 21 p9.ra servir de comprovação d~. vinculação da: empresa
à Previdência Social;
§ 5.0 Inclependem da apresentação do OerUficado de Quitação (CQ);
I - a:.s transações em que forem outorgantes a União Federal.
os Estados os Município;:; e a.s entidade.:; p-úblicas de direit.o interno S·em finalidade econ0nllca.. assim como a.s pessoas ou entidades
não obrigadas a contribuir para a Previdência Social;
II - as transaç.õ-es reaUza:das pe as empresas que exercitam
a ativid.ade d'e comercialização de imúveiS, desde que apresentem
o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) e que doele conste expre.ssame11te essa finalidade;
nr--- ··o:s instrumentos, atos e contratos que constituam retlfica-ção. ratificação ou efe_th:·ação de outro.s anteriores, oara os
quais já tenha sido apresentado o Certificado de Quitação (CQ);
IV - as transações de unidades imobiliárias resul·tautes da
exerrução de incorporação, realizada na forma da Lei n.o 4.591,
r:e 16 de tlezembro de 1S64. desde que a -certidão própria: tenha
.sido apresentada. para a inscrição do respectivo memorial do Registro de Imóveis;
V - as transações doe ur.ida:des construídas com finanCiamento
contratado p<Jr lns•trvmento para cuja lavr:>t.ura já tenha sido a:;>resentado o Certifica·do de Quitação (CQ).

· ·· ·, · · · · · · · · · · ·, · · · · · · · · i.i ·ç"o;;.i8s"ô.õ ·;z~· cõ;.8iitúi.Çàó. ~- :;;;itÇ~j _
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I'RO.JETO IIE LEI DA CÂMARA N' 89, DE 1981

(N' 4.982/81, na Casa de origem)

Altera dispositivos das Leis n.os 5.478, de 25 de julho

de 1968, e 6. 515, de 26 de dezembro de 1977.

§ 1.0
§ 2.0
§ 3.0 Os alimentos provisórios serão devidos até que,
por sentença, nos termos do parágrafo único do art. 11
desta lei, sejam fixados os definitivos .
§ 4.o Os novos alimentos, definidos por sentença, prevalecerão até a decisão final.
§ 5.0 Não serão concedidos alimentos provisionais nas
ações de revisão de sentenças proferidas em pedidos de
alimentos e respectivas execuções}'
Art. 2.0 Os arts. 13 e 28 da L.ei n.O 6. 515. de 26 de dezembro
de 1977, passam a vigorar com nova redação, acrescentando-se
parágrafo únicO ao art. 29 da mesma lei, nos seguintes termos:
"Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o Juiz,
em qualquer caso, inclusive no do art. 27, e a bem dos filhos. regular por maneira diferente da estabelecida nos
artigos anteriores a situação deles com _os_ pais.

Art. 28. Os alimentos devidos pelos pais poderão ser
alterados, a qualquer tempo, pela mesma forma consenSual
ou judicial, adotada ao ensejo de sua primeira fixação.
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(A Comissão de Constitulçiio e Justiça.!

(N' 81/81, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto d'o Acordo no Campo da Propriedade
Industrial entre o Governo da República. Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa, coneluido em
Paris, a 29 de janeiro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J.O Fica aprovado o texto do Acordo no Campo da Propriedade Industrial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa, concluído em Paris, a
29 de janeiro de 1981.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N.o 70, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Fedeial, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo no Campo da Propriedape Industrial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, concluído em Paris, a 29 de janeiro de 1981.
Brasil!a, 16 de março de 1981. - João Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DCTEC/DAI/DE-I/67/640.4 (B46)
<F37), DE 6 DE MARÇO DE 1981, DO SENHOR :MINIS'I\RO DE
ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da Repúbl!ca.

LEGISLA.Ç!iiO CITADA.

2. Este novo in~trumento, resultado de cuidadosa negociação, possibilitará a cooperação bilateral no domínio da propriedade industrial, principalmente através das seguintes formas:
- informação recíproca sobre a evolução das legislações;
- troca regular de illformações disponíveis sobre violações
em matéria de patentes de invenção, de desenhos ou modelos industriais, de marcas, de indicações de procedência e, em particular, de dados sobre contratações, bem como sobr€ os litígios de
ordem privada que possam surgir notadamente por ocasião de
contratos relacionados com a propriedade industrial entre empresas ou organismos brasileiros ·e franceses;
- intercâmbio de técnicos e peritos;
- realização de estudos e projetes conjuntos;
- desenvolvimento de recursos humanos em programas de
e$pecialização ou estágios;
- reaJ.ização de conferências, cursos e seminários.

Dispõe sobre a

~ão

de alimentos e dá outras providências.

Art. 13. O disposto nesta Lei apl!ca-se igualmente, no que
couber. à ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de
casamento. à revisão de sentenças prof€ridas em pedidos de alimentos e respectivas execuções.
§ 1.0 Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser
revistos a qualquer tempo. se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em
apartado.
§ 2. 0 Em qualquer C9so, os alimentos f!xados retroagem à data da citação.
§ 3. 0
Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão
final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário.
LEI N.O 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO.DE 1977
Regula os casos de dissolução da socied'ade conjugal
e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá
outras providências.
Art. 13. Se houver motivos graves. poderá o Juiz, em qualquer
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida nos artigos anteriores a situação deles com os pais.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1981

Art. 29 ............................................ ..
Parágrafo único - O Jp.iz disporá- d€ modo a prevenir
ou impedir que o cônjuge novamente casado se beneficie,
em proveito próprio ou do novo casal, d<;>s alimentos devidos aos filhos pelo cônjuge de quem haja se divorciado."
Art. 3.0 Aplica-se o disposto nesta lei aos desquites, separações judiciais ou divórcios, bem como aos alimentos que ainda
estejam produzindo efeitos.
Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposiçõeS· em contrário.

LEI N.O 5. 478, DE 25 DE JULHO DE 1968

•
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Art. 28. Os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença de separação poderão ser alterados a qualquer tempo.
Art. 29. O novo ·casamento do cônjuge credor da pensão extinguirá a obrigação do cônjuge devedor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0- Fica modificado o § 3.0 do art. 13 da Lei n.O 5.478, de
25 de julho de 19681 acrescentando-se ao mesmo artigo os §§ 4.0
0
e 5. , nos seguintes termos:
"A,rt. 13. . ....................................... ..

•
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Art. 27. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos
pais em relação aos filhos.
Parágrafo único. O novo casamento de qualquer dos pais
ou de ambas também não importará restrição a esses direitos e
deveres.

Senhor Presidente,
TenhÓ a honra de :refe_dr-me ao Acordo no Campo da Propriedade Industrial, entre o Brasil e a França, recentemente firmado por ocasião da visita de Vossa Excelência àquele pal.s.

3. A cooperação prevista no aludido instrumento será objeto
de um programa elaborado de comum acordo entre o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial da Secretaria de Tecnologia
Industrial tSTI/INPIJ e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da França (!NPI).
4. A vista do exposto, permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente
AcOrdo, sendo para tanto necessária a prévia autorização do Congresso Nacional, na forma do art. 44, inciso I, da Constituição
Federal.
5. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de
Mensagem ao Congresso Nacional para que Vossa Excelência, se
assim houv·er por bem, €ncaminhe o texto do anexo Acordo à consideração do Poder Legislativo.
Aproveito . a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito
-

R. 84 Guerreiro.
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ACORDO NO CAMPO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ENTRE O
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BIRASIL E O
GOVERNO DA REPúBLICA FRANCESA
O Governo da RepúbllCã Federativa do- Brasil e o_ aoVértio
da República Francesa,
CONSIDERANDO seu desé)o de incentivar a cooperação industrial, com base no Acordo de Cooperação Técnica e Clentifica de
16 de janeiro de 1967 e no Acordo de Cooperação TecnOlógica Industrial de 5 de outubro de 1978,
CONSIDERANDO a necessidade de Instituir entre .os dois paises uma cooperação que vise_ desenvolver condições mais favoráveis à proteção reciproca e à exploração dos direitos de propriedade industrial relativos às invenções, d~enhos e modelos industriais,
marcas e indicações de procedência.
CONVIERAM !lo seguinte:
Artigo I
O Governo brasileiro designa. para os fins da aplicação ·do
presente Acordo, a Secretaria de Tecnologia Industrial, do Minfs:tério da Indústria e do Comércio, por intermédio do Instituto .Naclona! da Propriedade Industrial (STI!lNPI).
O Governo francês designa, para os fins da aplicação do presente Acordo o Instituto Nac!ona! da Propriedade Industrial da
França (!NPI).
Artig" D
1. Os dois Governos promover&.o a cooperação no campO da
propriedade industrial através das modalidades seguintes, entre

outras:

a) informação reciproCa sobre a evolução das legislações;
b) troca regular de informações disponíveis sobre violações

em matéria de patentes de invenção, de desenhos ou modelos
industriais, de marcas, ct.e indlcações de proCedência e em particular, de dados sobre contratações bem como sobre_ 'os litígios
de ordem privada que possam surgir notadamente por ocasião de
contratos relacionados com a propriedade industrial entre empre~as ou organismos brasileiros .e franceses;
c) intercâmbio de técnicos e peritos (doravante denominados
"especialistas");
realização de estudos e projetes conjuntos;
e) desenvolvimento de recursos humanos em programas de
especialização ou estágios;
f) _ realização de conferências, cur&os e seminários.
2. A STI/INPI e o INPI manter-se-ão a par das medidas tomadas com vistas à cessação das violações referidas no item 1, alínea b), do presente Artigo.
d)

Artigo III
A cooperaçãõ prevista no :Artigo II será objeto de um programa acordado de _comum acordo entre a STI/INPI e o INPI.
Artigo IV
A STI/INPI e o INPI s_ubmeterão as programas mencionados
no Artigo III à aprovação ~õS- d9:is Governos, através do Comi~ê
Franco-Brasileiro de Cocp~ração- Tecnológica In_dustrial previsto
no Artigo V do Acordo de Cooperação TecnológiCa Industrial. O
referido Gomitê poderá efetuar recomendações com relação à implementação das atividades decorrentes do presente Acordo.
Artig<> V

As pessoas, empresas ou organismos brasileiros e franceses
que sejam partes em um litígio de ordem privada relativo a propriedade industrial e que não tenham podido chegar dlretamente
a uma solução amigável desse litígio, terão a faculdade de recorrei a uma comissão de concillªç_ão composta de peritos designados, de comum acordo, pela STI/INPI e pelo INPI. Esta comissão
poderá fazer recomendações às partes em questão.
As partes em um litígio de ordem privada que desejarem recorrer a essa forma de concillaçã(? deverão dirigir-se aos dirigentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de seu País.
Artigo VI
A instituição do país de origem deverá submeter à aprovação
prévia da instituição da país receptor os nomes e currículos dos
especialistas enviados em missão.
Artigo VD
1. As duas Partes Contratantes financiarão as despesas de
transporte de .seus especialistas, cabendo ao país anfitrião o pagamento das diárias ou complementação correspondentes ao período
da permanência dos especialistas em seu território.
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2. o valor das diárias ou das complementações para os especialistas visitantes será definido e revisado anuaJ.mente, mediante mútuo entendimento entre os órgãos responsáveis.
· 3. A instituição do pais receptor custeará as despesas relatiVaS às viagens intern·as dos especialistas, que forem consideradas de interesse para o desenvolvimento dos programas em
execução.
Artigo vm
Os especialistas visitantes não poderãO dedicar-se, no pais
receptor, a quaisquer outras atividades remuneradas ou alheias a
suas funções sem prévia autorização das autoridades competentes.
Artig<> IX
'Ao término de su~ missão_, _os espe_cialistas submeterão à STI/
·INPI e ao INPI um relatório de suas atividades no pais receptor.
Artig<> X
Cada uma das Partes contratantes notificará à outra o cumprimento das formalidades requeridas, par s_eu lado, para a entra...
da em vigor do presente Acordo, o qual entrará em vigor no dia
d_o receb!mento da última notificação.
Qualquer das Partes- Contratarites pode denunciar o presente
Acordo, mediante, ~- ~vi~ prévio de no mínimo seis meses.
Feito em Paris, aos SO dias do mês de janeiro de 1981, em
dois exemplares originais, nas lfngua.S portuguesa e francesa, o.s
dois textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramir<> Sa.raiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Francesa: Jean François-P<>ncet.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia)
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PARECERES
PARECERES N•s 715 E 716, DE 1981

,Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.O 19, de 1978, que
"proíbe a cobrança ao adquirente de casa própria, por
intermédio do Sistema Fin.anceiro de Habitação, de obras
de equipamento comunitário e de infra-estrutura urbana".
PARECER N.o 715, DE 1981

•

Da Comissão de Economia.
Relator: Sr. Senador José Lins
Em tramitação na Comissão de Economia do Senado Federal,
Projeto de 'Lei n.o 838-D, de 1975, da Câmara dos Deputados. n. 0 19,
de 1978 (SF) de autoria do Deputado Vasco Neto, que "p"roibe a
cobrança ao adquirente de casa própria, por Intermédio do Sistema Financeiro de Habitação, de obras de equipamento comunitário e infra.:.estrutura urbana".
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados opinou pela constitucionalidade da proposição, sua juri.dicidade e técnica legislativa, enquanto a de Economia concluia. em
parecer do Deputado Ruy Côdo:
"De alta finalidade social, já que dá condições .para
que a proteção devida à família se torne realidad·e. o projeto nrerece ser acolhido por esta douta Comissão, tal como
o foi pela de ,Constituição e Justiça."
A COmissão de Finanças apresento-u substituti1VO, dando a
seguinte redação ao artigo 1.0 do projeto:

"Art. 1.0 Não será admitida no custo da casa própria adquirida através das Cooperativas Habitacionais
- COHABs - a incidência das parc_ela.s correspondentes
a obras de infra-estrutura urbanaa e -equipamento comunitário."
Na verdade. esse principio de não incidência já é ac.'llhido no
âmbito do BNH, como norma de orientação administrativaa, ãe
conveniência variável, nos termos do próprio desenvolvimento da
política nacional.
Entretanto, a ·transformação num preceito adjetivo, de carãter
administrativo, em norma legal, pode dificultar a ação do BN1i
na conquista dos seus objetivos, quando não seja passivei atender
àQ.i.Iéla isenção, como decorrência de dificuldades financeiras dos
Estados e Municípios, impossibilitados de absorver aquelas despesas, ficando muitas obras de organização, nos conjuntos r-esidenciais em causa, por conta daquele Banco.
Mais inconveniente, ainda, estender a proibição a todas as operações do Sistema Financeiro de Habitação.
Até agora. o BNH tem conseguido neutralizaar ou minimizar
a incidência desse custo, estabelecendo, em cada caso, condições
financeiras ·especiais aos mutuários finais, o que é mais conforme
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ao l})rincipio da ·eqüidade, diferentemente do que ocorreria com a
isenção genérica.
A atuação dO BN\H, nesse campo, se verifica quando as entidades públicas ou concessionárias de serviços públicos estão impossibilitados de absorver os respectivos encargos, seja por dificuldades financeiras ou por considerarem os projetes, pela sua
localização. afastados dos núcleos urbanos ,do que resultar.ia a
anti·economieidade do investimento. Aquele Banco, nessa hipótee,
só autoriza a incidência caso não haja qualquer dúvida sobre a.
viabilidade sócio-econômica do empreendimento.

As normas adjetivas do Sistema Financeiro da Habitação configuram uma sistemática, que se ajusta a cada caso. O Banco_
está por eJremplo, desenvolvendo estudos, no sentido de que os
seus empréstimos para as obras de infra-estrutura, incidentes no
custo da habitação, sejam concedidos aos mesmos juros que se
cobrariam do Estado ou do 1\>lunicípio que deveria financiá-los, aliviando a incidência desses custos. sobre o valor de venda das unidades.
Trata-se. portanto, de um sistema em pennanente .experimentação~- aCompanhando o dinamismo .do mercado e evitando,
evidentemente. sistemáticos investimentos a fundo perdido, que
acabariam por comprometer a capacidade financeira do próprio
banco.
Diante disso, seria desaconselhável pensar-se em tornar obrigatórias medidas eventualmente toinadas pelo BNH em- sua tarefa
administrativa, ao arrepio de uma análise maior da natureza dos
recursos do sistema da habitação.
O BNH, em tese, na eXecuçãCf de seus programas fundamentais, não pode aplicar recursos a fundo perdido. Mesmo porque os
:recursos que aplica não lhe pertencem, mas, sim, aos trabalhadores que nele têm depositadas as suas contas do FGTS.

Assim, sendo, o projeto acabaria por impedir a oferta de casa
própria aos usuários que dela necessitam, toda vez que os Estados
de recursos, não
pudessem arcar com as despesas de infra-estrutura e equipamentos urbanos. Nesse caso, a lei que se pretende, certamente
teria efeito contrário ao objetivo visado, pa.ssando, muitas vezes,
a prejudicar a oferta de casa própria justamente a quem d.ela
mais necessita.
Somos, portanto, pela rejeição da proposição.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1981. - José Richa Presidente - José Lins, Relator - Lomanto Júnior - José ~agelli
- Vicente Vuolo - Bernardino Viana - Alberto Silva, V'en<.:ido
- Marcos Freire, vencido.

ou os Municípios, também, em geral, carentes

..

VOTO EM SEPARA\DO, VENCIDO DO
SR. SENADOR LUIZ CAVALCANTE

..

A proposição sob exá'me proíbe a c-obrança ao adquirente de
casa própria, por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação,
de ubras de equipamento comunitário e de infra-estrutura urban9..
Caberá ao 'Poder Executivo. por intermédio do Banco Nacional
da Habitação. a regulamentação da matéria, objeto do projeto de
lei ora em exame, no pr!lzo de 60 (sessenta) dias.
Em suma, o projeto preteriâe sriP,rimir as alíneas c e e U.o item
7 .4. da Resolução n.o 7, de 3-3-75, que regu·amentou a RC n.o 36/74
aplicável às operações da Carteira de Projeto.s C:JÇJ·pera;tivcs CCPC)'
do Banco Nacional da Habitação.
'
O teor dos ref-eridos dispositivos são os seguinteS:
"7 .4 - No custo da unidade serão admitidas como
incidentes as parcelas c-orrespondentes:
a)
b) ' ...

•

cl ao custo das obras de urbanização e infra-estrutura que, a critério do BNH não puder ser absorvido pelo
Poder Público ou pela.s Empresas Concessionárias de Serviços Públicos;
·
·
· · ·
d)

e) ao custo das obras equipamento comunitário e,
quando absolutamente necessárias, outras obras;

..

f)

..

g)

•.

' ........... ·-·· ...•........•...... ' ...... .

A nosso ver, esses custos têm s"ido, em média, absOrvidos pelo
Poder Público. Tal se deve pelo fa·to de que essas obras dz infraestrutura urbana e de equipamento comunitário vêm em bene!íci? ~a comunidadeJ em contrapartida da captação coercitiva e
1nd1st1nta dos recursos de seus . m·~mbros, mediante tcd::ts as formas de tributos, efetuadas com essa finalidade.
Sem embargo. nem sempre esses benefícios são distribuídos de
forma equânime, propiciando. numerosas vezes a va·orizacão dos
bens de uma minoria em detrimento d·e uma pE!.rcela subStancial
da comunidade, em especial destaque daquela que se encontra na
faixa da população de renda mais baixa.

Sábado 19 4475

A· reforçar o nosso ponto de vista, lembramos as inoperantes
"·Contribuições de Melhoria".
Assim sendo, o Poder Público, ao absorver os custos das obras
com infra-estrutura urbana e equipamento comunitário, necessários à construção da casa popular através das Cooperativas Habitacionais, não só p-romove jl.l.Stiça, ma-s, também, uma justa
-1istribuição de benefícios.
Do éxpo.Sto, sOlnos pela a:prov·ação do Projeto de Lei da. Câmara n. o 19/78.
Sala d~ Comissões, 13 de maio de 1981. ~- Lui2!_ Cavalcante.
PARECER N.O 716, DE 1981

Da. Comissão de Finanças
Relator: Senador Martins Filho
Sob exame o -Projeto de Lei da Câmara que proíbe a cobrança
· ao adquirente da casa própria, por intermédio do Sistema Financeiro da HllJbitação, de obr.as de equipamento comunitário e de
infra-estrutura urbana.
A proposição é de autoria do ilustre Deputado Vasco Neto
que assim a jus,tifica.:
"Constitui injustiça social cobrar-se dos adqulr€ntes
de casa própria, através do Si.:;tema Financeiro de Habitação, a.s obras de in:ka-e.strut~ra urbana e de equipamento
comunitário, conforme a Resolução n.0 7/75, da Diretoria
do Banco Nacional da Habitaç-ão, de 3 de março de 1975,
ao regulamentar a aplicação da RC n.o 36/74, às operações
desenvolvidas nn âmbito da Carteira de Projeto> Cooperativos (CPC), no seu Item 7 .4, Institui:
''7 .4 - No custo da unidade, serão admitidas como
incidentes as parcelas correspondentes:
a) ao custo de aquisição ·e legalização do terreno;
b) ao custo dos projetes;
c) ao custo das obras de m·banizacão e infra-estrutura que, a critério do BNH, não puder. ser absorvido pelo
Poder Público ou pelas Empresas Conc-essionárias de _Serviços Públicos;
d) ao custo da construçií.o;
e) aú custo das obras de equipam·ento comunitá:-io e,
quando absolutamente necessárias, outras obras;
f) ao valor dos juros e demais encargos financeiros;
g) ao valor das despesas indiretas."
Como se verifica, a incidência da construção ele equipamento comunitário e -obras de infra-estrutura sobre o
custo de eada unidade, é a_nomalia social que carece de
eorreção.
Em 1972, dados forneddos pela Pesquisa Nacional de
Amostras Domiciliares (PNM> - 4. 0 t'lmestre de 1972
- ffiGE), revelam que viv.em sob. um orçamento familiar de até um salário mínimo, 31,1 milhões de pessoas
(35,8% da população); entre I e 2 salários m!nimos, 21
milhões de pessoas (24,2% J; e portanto, 52,1 milhões de
pessoas -... aproximadamente 60% do total, consti·tuem
famílias cuja.s_ rendas atingem, .ao máximo, 2 salários
mínimos.
Como cobrar dessas· famílias tais serviços?
Por _q\le n·ão ·aplicar nessas obras o fundo perdido
do BNH?
Por_ que finãlmerite, não as executa o município ou
as . próprlas conc-essionã;-~as de s~rviços :público~?·.
Ao Poder Público cabe cumprir suas finalidades, em
qualquer esfera de governo.
Sobre a minimização do custo da habitação a cargo
do comprador, pOderia ser incentivada a doação pelos
Estados e Municípios, de terrenos para a construção dessas
moradias populares pelo Sistema, medida que, pelas disposições constitucionais vigentes, não pode ser de lulclat,iva ,parlamentar. Tal iniciativa poderia reter o homem
nas pequenas comunidides. Por outro lado, a responsabilidade da construção das habitações cabe às Cooperativas Habitacionais - de atuação popular local - e virla
de encontrõ ao desejo da população e dos objetivos sociais
do Govérno ·Central."
Na Câriiara ·doS Deputados, a iniciativa· colheu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia,
Indústria e Comércio; e_ de Finanças, tendo sido aprovada em
Plenário. na reunião de 7 de abril de 1978.
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Em sua tramitação no Senado Federal, obteve parec-er da
Comissão de Economia, pela rejeição, com Voto em Separado
do eminente Senador Luiz Cavalca-nte, que opinou pela sua aprovação.
Entendemos q·ue a proposição em -exame vem corrigir a impropriedade da atual sistemática de cobrar junto com a moradia
os custos relativos a obras de infra-estrutura urbana e equipamento comunitário.
A incorporação desses custos ao valor do imóvel é incabível,
porque, para realizá-las, o Poder Público dispõe da sua receJ.ta
tributária.
Pode ainda o Poder Público cobrar a "Contribuição de Melhoria", em vez de elevar o custo da moradia popular.
A COnstituição Federal em seu art. 18, incis~ n, prevê a instituição da contribuição de melhoria pela Unlao Federal, ~elos
Estados Distrito Federal e -Municipios, Incidente sobre imoveis
valoriza'dos po:r obras públicas.
Face às razões apres-entadas, ophiamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n.O 19, de 1978.
Bala das Comissões, 16 de setenibro -de 19-81. - Gabriel Henne_:;,
Presidente em ex.ercfcio - Martins Filho, Relator - Amaral Peixoto ~ liumundo Parente - Almir Pinto - Benedito Canellas
- Lourival Baptista - José Lins - Bernardino Viana.
PARECERES N•s 717, 718 E 719, DE 1981

Sobre Projeto de Decreto Legisla ti vo n. 20, de 1980
(PDL n.• 53-B de 1980, na Câtlwlra), que aprova os textos
dos Atos da União Postal das Américas e Espanha
UPAE concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, durante
o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha.
0

PARECER N.O 717, DE 1981
Da ComissiW de Relações Exteriores
Relator: Senador Lomanto Júnior

Em conformidade com o dlspost<l no. artigo 44, inc~ I, da
constituição, 0 Senhor Presidente da Repuplica submete a ~o~si
deracão do Congresso Nacional Atos da Uniao Postal das Amer1cas
e Espanha (UPAEl concluídos em Lima. a 18 de março de 1976,
durante o XI coniresso da União Postal das Amé:isas e da E_:;panha Os Atas em referência são estes: Constitmçao da Uniao
!Postal· das Américas e Espanha; Protocolo Adicional à Constituição da União Pos~al das Américas e Espanha; Regulamento Geral
da Uulão Postal das Américas e Espanha e Regimento Interno
Permanente dos Congr-essos, em anexo; Reç-~lamento da Secretaria Internacional da União Postal das Amencas e Espanha; Regulamento do Departamento de Transbordos da União Postal das
Américas e Espanha; Convenção da União Postal das Améri-cas: e
Espanha e respectivos Protocolo Final e Regulamento da Execuçao;
e Acordo Relativo a Encomendas Postais, e respectivos Protocolo
Final e Regulamento de Execução.
2. Na Exposição de Motivos do Senhor Minis!ro de Estado das
Relações Exteriores ao Senhor Presidente da Republica, que figura
no documentário da matéria examinada, são prestados pormenorizados esclarecimentos sobre os referidos Atos.
3. Diz o Senhor Ministro das Relações Exteriores, q~ em
atendimento ao disposto nos artigos 23 e 24 da Constituiçao da
UPAE os Atos Final.s do XI Congresso da Uulão Pootal das A.méricas
Espanha - realizado em Lima, em 1976, deverão ser -ratificados pelos paises-membros da União e o instrumento de ratificação depositado junto ao Governo do Uruguai, pais sede da

e

UPA!E.

4. o documento ministerial dá, a seguir, informações circunstanciadas sobre os Atos ora submetidos ao Congresso. Pass.o a
transcrever a parte da Exposição de Mottv~~ que veicula .as d1tas
informações:
"Constituição_ Protocolo AdicionaL A Constituição tem
por finalidade facilitar e aprimorar, entre os povos. da
América e da Espanha, o funcionamento dos seus serv1_ç<?"5
postais e contribuir para o ·desenvolvimento de s:uas atlvldades. o Protocolo Adicional refere-se aos privilégiOS e imunidades, ao transbordo, às conferências e às resoluções, recomendações e votos.
Regulamento Geral e Anexo: Regimento Interno Permanente d.o3 Congressos. O Regulamento Geral refere-se às
disposições- que aSseguram a aplicação da Constitulç~o e o
seu funcionamento e o seu Anexo regula a reallzaçao dos
Congressos.
Regulamento da Secretaria Internacional da União
Postal das Américas e Espanha. Estabelece, entre_outros
dispositivos os membros do congresso; as Delegaçoes; os
poderes doS Delegados; a participação da Secretaria ln~·er-
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nacional e suas funções; os observadores; os votos; a composição da mesa do Congresso; as atribuições do Presidente

do Con~r~o, do Vice-Presidente, do Secretário-Geral e das

Comissoes; a assinatura dos Atas.
Regulamento do Departamento de Transbordos da.
União Postai das América.s e Espanha. Regula a organização e o funcionamento da Secretaria Internacional da.
UPAE e as relações com o Governo da República Oriental
do Uruguai, na sua condição de pais-sede, bem como estabelece a competênc~a da Direção Nacional dos Corr~ios do
Uruguai, na sua qualidade de Autoridade de Alta Inspeção
da Secretaria Internacional.
O Brasil assinou, também, um Acordo Relativo a Encomendas Pootais cujo Protocolo Final e Regulamento de
Execução, muito embora não sejam atas obrigatórios da
UniãO---Postal Universal - UPU1 o são para os paísesmembros que a eles tenham aderido, o que implica na
necessidade de virem a .ser, também, ratificados.

•

O Acordo Relativo a Encomendas Postais- e Seu Protoco~
lo Final referem-se. entre outros, às modalidades de tra·nsportes e entrega; peso e dimensões; taxas e direitos; franquia postal; taxas de tratamen~o aduaneiro, entr-ega e
armazenag.em; encomendas com dupla consignação e responsabilidade.
O Regulameiltó de Execução refere-se ao encaminham~nto; encomendas com v~Ior declarado; expedições em

transito; prazo de conservaçao dos documentos; r-ecebimen-

to e conferência das expedições, etc."

5. O pre.sente Proje'o de Decreto Leg;slatlvo teve tramitação
pacifica na Câmara dos Deputados, .ande sobre ele manff.e.staram-

se a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Comunicações e a Co·missão de Relações Exteriores daquela Casa.
6. Os Atos da UPAE, ora sob enfoque, representam, como
tantos outros ajustes, convênios ou tratados que o Brasil firma,
dinamizando suas r-elações com a.s demais Nações no plano bilateral ou multilateral - demonstração concreta dos esforços de
nossa Diplomacia para abrir canais e estreitar laços, nessa área tão
difícil e tão importante que é o relacionamento externo.
7. O bom entendimento e cooperação no âmbito restrito do
intercâmbio postal têm particular slguificação, em termos de
aproximação humana entre povos, condicionadora indispensável
do entendimento, da ccoperação, da amizade e, portanto, da paz.
Dessa mesma paz, hoje, infelizmenl·e tão comprometida sob o clima
de tensã:o e de Jttrito militar que impera em pontos diversos: d·este
nosso conturbado planeta.
8. Nenhuma objeção cabe fazer aos Atas da UPAE de que
ora nos ocupam-os. Ao contrário, :Icho que o atendimento às formalidades complem·entares pa.ra que os referidos Atos tenham para
nosso Pais, ou em re~agão a ele. validade plena, é questão de indiscutível interesse público.
Opjno, assim na linha do exposto, _pela aprovação do Projeto
de Decreo Legislativo n.0 20. de 1980 éProjeto de Decreto Legislativo n.O 53-B, de 1980, na Câmara dos Deputados), que aprova os
textos dos Atos da União !Postal das Américas e Espanha - UP'AE
concluídos em Lima, a 18 de março d·e 1976. durante o XI Congres~
so da União Postal das Américas e Espanha.
É o parecer.
Sala das Comis.sões~ 1. 0 de abril de 1981. - Luiz Viana, Pr-esidente - Lomant.o Júnior, Relator - Aloysio Chaves - Mauro- Benevides - Amaral Peixoto - Lourival Baptista - Bernardino
Viana - João Calmon - Aderbal Jurema.

PARECER N. 0 718, DE 1981
Da Comissão de Transp<>rtes, Comunicações e ObraS' Públicas
Relator: Senador Milton Cabral

Em conformidade com o artigo 44, inciso I, da Constituição
Federai, o Senhor Presiden~e da República submete à consideração
do Congresso Nacional os textos dos Atas da União Postal das
Américas e Espanha - UPAE, concluidos em Lima, a 18 de março
de 1976, dura!)te o XI Congresso da União Postal das Américas '-'
Espanha.
- A Câmara dos Deputados, examinando a proposição, houve por
bem apresentar o presente projeto, que foi aprovado sem restrições.
Na Exposição de Motivos, o -Ministro das Relações Exteriores
informa que "em atendimento ao disposto nos artigos 23 e 24 da
Constituição da UPAE, oo referidos Atos Finais deverão ser ratificados pelos paises-membros da União e o instrumento de r&tiflcação depositado junto ao Governo do Uruguai, pais-sede da UPAE''.

•

•

•

Setembro de 1981

..

Informa, ainda, serem os seguintes, os Atos Finais:
Constituição. Protocolo AdicionaL A Coru;tituição
tem por finalidade facilitar e aprimorar, entre os povos da
América .e da Espanha, o funcionamento dos seus serv1;ç-qs
pos+ais -e contribuir para o d-esenvolvimento de suas ativrdad-es. o Protocolo Adicional refere-se aos privilégios e
imunidades, ao transbordo, às resoluções, recomendações e
votos.
2-. Regulamento Geral e Anexo: Rjegimento Interno
Permanente ·dos Congressos. O Regulamento Geral refer~
se às disposições que asseguram a aplicação da Constituiç~o
;e; o seu funcionamento e o seu Anexo regula a reallzaçao
dos Congressos.
3. Regulamento da Secretaria Internacional da União
Postal das Américas e Espanha. Estabelece, .entre outros
dispositivos, os membros do Congresso; os poderes dos Delegados; a participação da Secretaria Internae1_:ma1 e suas
funções; os observadores; JS votos; a. composiçao da mesa
do COngresso; as atribuiçoes _4o Presrd.ente do Congr_esso,
do Vice-Presid>f'nte, do Secretario-Geral e das Comissoes e
a assinatura dos Atos.
"1.

4.

Regulamento do Departamento de Transbordos da.

U'nião Pcstal das Américas e Espanha. Regula a organização e o funcionamento da Secretaria In~r~acional da
UPA!E e as relações com o Governo da Republlc.a. Oriental
do Uruguai, na sua condição de país-sede,_ bem como estabel-ece a competência da Direção Nacional dos Correios ~o
Uruguai, na sua qualidade de Autoridade de Al~a Inspeçao
da Secretaria Internacional.
o Brasil assinou. também, um Acordo Relativo a Encomendas Postais _cujo Protocolo Final e Regula~~nto de~~
cucão. muito embor_a não__ sejam atas obrigatóri-os da Uruao
PoStal Universal - UPU, o são para os paises-membros
que a e:es tenham aderido, o que implica na necessidade
de virem a ser, também) ratificados.
o Acordo Irelativo a Encomendas Postais e o seu Protocolo Final r-efer-em-se, entre outro.s. às modalidades de
transportes e entrega; peso e dimensões; ta~as e direitos;
franqu~a postal; taxas e tratamento aduaneiros, ~ntrega e
armazenagem; encom;endas com dupla consignaçao e responsabilidade.
o Regulamento de Execução ;refere-se ao encaminhamento; encomendas com valor declarado; expediç~s em
trânsito; prazo de cons.er.v~ção dos documentos; recebrmento e conferência das expedições, etc."
Do ponto de vista da compet~ncia desta Comissão, nada encontramos que obstaculize o trâmi~e normal do_ presente projeto,
pelo que opinamos assim pela sua aprovação.
Sala das Comissões 28 de mato de 1981. - Vicente Vuolo,
Presidente - Milton Cabral, Relator - Orestes Quércia - Evandro Carreira - Lomanto Júnior.
li"A&ECER N.0 719, DE 1981

•
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Da Comissão de Economia
Relator: Senador Amo Damiani
Çol:ll a Mensagem n.0 039, d-e 1980, o 8enhor Presidente da

~pu~lica,

atendendo ao dispQsto no artigo 44, inciso I, da Constituiçao Federal, submete à deliberação do Congre.sso Nacional os
textos dos Aros da União Pos'ai das Américas e Espanha- UPAE
concluídos em Lima, a 18 de março de 1976 durante o XI Con~
gresso da União Postal das Amértcas e Espanha.
Esses Atos compreendem: a Constituição da União Postal das
Américas e Espanha.; ,Regulamento Geral da União Postal das Américas e Espanha; Regimen_to Interno Permanente dos Congressos;
Regulamento da Secretaria Internacional da União Postal das
Américas ~ Espanha e respectivos Protocolo Final e Regulamento
da Execuçao; e Acordo Relativo a Encomendas Postais e respectivos Protocolo Final e Regulamento de Execução.
'
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor :Ministro de Estado_ das Relações Exteriores, na qual esclarece que "em
atendimento aos artigo~ 23 e 24 da Constituição da UlPAE, os referid?2 Atos Finais deverao ser ratificados pelos países-membros da
Uniao e o instrumen.f.o de _ratificação depositado junto ao Governo
do Uruguai, país-sede da UPAE".
Anali:Sando, com o cuidado que se faz necessário, os presentes
Atos, l·-enficamos, no que compete à Comissão de Economia, tratar-se de documentos da mais alta responsabilidade dentro do
contesto internacional.
Sendo o nosso País um dos signatários do Acordo Re,lativo a
Encomendas Postais, cujos Protocolo Final e Regulamento de Execução, mesmo ni1:J sendo atos obrigatórios da União Postal Univer-

sal - Ul'U o são para os países-membros, como o nosso, que
a eles tenham aderido, implicando ne necessidade de sua ratificação.
No que concerne ao estudo económico da matéria, o item
mais importante é quanto à fixação das despesas da União e a
repartição das mesmas de acordo coro .suas categorias. Para efeito
de repartição das despesas e, conforme o caso, das contribuições
ao _fundo de exe.cução orçamentária, os países-membros são classificados em tTês categorias, cada uma das quais contribui para o
pagamento. na proporção seguinte: 1.a categoria, 8 unidades; 2.a.
categoria, 4 unidades e 3.• categoria, 2 unidades.
Pert·encem ao primeiro grupo ou categoria: Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, República FederaUva

do Brasil e Uruguai. Ao segundo grupo: Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Estados Unidos Mexicanos, Panamá, Perú e República da
Venezuela. E, finalmente, ao- terceiro grupo: Bolívia, Equador, E1
Salvador, Guatemala, ~aiti, Nicarágua, Paraguai, República Dominicana e República. de Honduras, cujas estimativas para despesas no exercício de 1981 é de 2.545.9!1 franco-ouro para repartição junto à todos os grupos,
Tratam-se de Atos da maior importância e interesse, cujo
a-companhamento pelo n-osso governo foi no- sentido d~ se empreender um intercâmbio-·cada vez mais crescente enrke as nações signatàrias.
Ante o exposto, tendo em vista a_competência re~mental desta COmi~são, opinamos pela aprovaçao dos tex-tos obJeto do Profeto ãe Decreto Legislativo n. 0 20 1 de 1280.
Sala das Comissões. 16 de setembro de 1981. -José Richa, Presidente; Arrio Damiani; Relator; Bernardino Viana - Alberto Silva
- Gabriel Hermes - José Frage!IL
PARECERES N's 720 E 721 DE 1981

PARECER N.• 720, DE 1981
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 127
de 1981~ (n.0 232/81, na origem), do Senhor Presidente fla
República, submetendo à aprovação do Senado- Federal,
proposta para que seja autorizada a Companhia de Habitação do Acre (COHAB - ACRE) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 1. 070. 825.000,00 (um bilhão,
setenta milhões e oitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros).

Relator: Senador J_osé Frag.ei:i
Com a Mensageà1 n.• 127/81, o Senhe>r Presidente da República
submete a deliberação do Sena<lo Federal .pleito da Campanhia
de Habitação do Acre (COHAB -ACRE), que obj,etiva contmtar
junto ao Banco do Esta<lo do Acre S.A., este na qualidade de agente
finanoeiro do Banco Nacional_ da Habitação, a seguinte operação--de crédito:
Característica da operação:
A- Valor: Cr$ 1.070.825.000,00 (correspondente a
1.450.000 UPC de Cr$ 738,50 em janeiro/81);
B - Prazos:
1 - de carência - 24 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - EnCM'gos:
1 - juros de 2% a.,a.;
2 - correção monetária: idênttca à varia-ção· das
ORTN (UPC).
D - Garantia: Quotas do Imposto sobre a Circulacão
de Mercadorias do Governo do Estado do Acre;
E - Destinação dos recursos: Ex:ecução de obras de
infra-estrutura e equipamento comunitário nos conjuntos
habitacionais a serem construídos pela COHAB - ACRE.
o conselho Monetário Nacional •pronunciou-se favor:avelmente
ao pedido por entendê-:o técnica •e financeiramente viável, não
devendo os compromissos decorrentes da operação de crédito sob
exame acarretar maiores pressões na exe,cução orçamentária do.s
próximos exercícios.
No mérito, a execução de obras de infr:a-e&trutura e equipam·ento comunitário nos ·conjuntos habitacionais, se enquadra nas
normas operacionais do BNH e te•m merecido a acolhida do Senado
Federal, até mesmo porque se trata de investimento reprodutivo
que faz Detornar aos cofres públicos grande parte dos capitais
empregados.
Assim, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte
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PRO<l"ETO DE RESOLUÇAO N.O 109, DE 1981.
Autoriza a Companhia de Habitação do Acre (CAHAB

-

ACRE) a contratar operação de crédito no valor de

Cr$ 1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões,
tos e vinte e cinco mil cruzeiros).

oitoeen~

O Sen~o Federal resolve:
Art. 1.0 ~ o. Companhia de Habitação do Acre (COHAB ACRE), .nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal e com a garantia do Governo
do Estado do Acre, auto.rizada a contratar um :empréstimo· no
valor de Cr$ 1.070.82·5.000,00 (um b!"hão, setenta milhões, oitocentos e vinte e einco mil cruzeiros), junto ao Balico do Estado
do Acre S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nactonal da Habitação - BNH, destinado à execução de obras de
infra-,estrutura e equipamento comunitário nos conjuntos habitaciünais a serem ~construídos rpela COHAB - ACRE. obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
z
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu~
b!lcação.
Saia das Comis.sõ:es, 9 de setembro de 1981. -Luiz Cavalcanti,
Presidente em ~e~rcido - José Frageiii, Re:!B.tor __ Bernardino
Viana - Alberto Silva - José Lins - Teotônio Vilela.

PARECER N. 0 721, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o- Projeto de Resolução n. 0 199/81, da Comissão de Economia,

que

"autoriza

a

Companhia

de

Habitação

do

Acre

(COHAB --ACRE) a contratar operação de crédito no

valor de Cr$ 1.010.825.000,0:0 (um bilhão, setenta milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros).
Rela to r: Senador Bernardino Viana

O P.roj eto sob exame, de autoria da Comissão de Economi-a
do Senado Fed·era·l como conClusão de seu parecer sobre a Mensagem n.o 127, de 1981 (n.O 232, dre 25-6-81, na origem) do Senhor
Presidente da Repúb'ica, autoriza a Companhia de Habitação do
Acre (COHAB - ACRE) a contratar operação d~ crédito no valor
de Cr$ 1.070.825.000,00. (um milhão, setenta milhões, oitocentos e
vinte e cinco mU -cruzeiros) destinada a financia·r a execução
de obras de infra-estrutura e equipamento comunitário nos conjuntos habitacionais ·a serem construidos pela COHAB - A.CRE.
o .ped1do de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do ar.tigo 2. 0 da Resolução n.O 93, de
1976, do_Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Re.soluqão n.O 62, de
28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-re que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tra. mitação normal da presente 'Proposição, porquanto é jurídica,
constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presid._ente. - Bernardino Viana, Relator _, Raimundo Parente Hwnberto Lucena - Martins Filho - Nelson Carneiro - Almir
Pinto - Benedito Canelas - J'osé Fragelli - Aderbal Jurema.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai ã
publicação.
-----Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. 19-Secretãrio.
S lida a seguinte
Em 18 de setembro de 1981
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País a partir
de 15 do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do
art. 36, § 211, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, participar como
Observador Parlamentar, da Delagaçào do Brasil à XXXVI Sessão da Assembléia --Geral das Nações Unidas.
Atenciosas saudações, Luiz Viana -Filho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência fica ciente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador -Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o Seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nesta oportunidade desejo, ressaltar um programa intitulado .. Fórum
de Debates", instituído na TV-Universitãria, de Natal, no Rio Grande do
Norte, já hã alguns meses, porquantü, Sr. presidente e Srs. Senadores, cheguei à conclusão de que esse programa dá oportunidade aos políticos de se fazerem conhecer pelo povo.
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E: um programa a que o parlamentar, o homem público, é convidado
para se submeter a perguntas que lhe são formuladas por cinco jornalistas.
Ele tem início às 10 horas da noite de cada primeiro domingo do mês.
Fui convidado e participei, do último programa, realizado neste 111 domingo do mês. Começou às 10 horas da noite, terminando à I hora e 12 minutos da madrugada. Foram 3 horas e 12 minutos, uma verdadeira sabatina.
Nele o homem público tem condições de dar conhecimento aos telespectadores, através das respostas, do grau de conhecimento que ele tem, em termos
da situação nacional, no que diz respeito à política econômica, social, e especiahnente da situação deste país.
Posso afirmar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que programas como esse
deveriam existir em toda a Federação, para que os homens públicos, recebendo esses convites e atendendo-os, pudessem dar conhecimento aos telespectadores do grau de conhecimento de cada um.
No dia seguinte, em Na tal, tive oportunidade de ser cumprimentado por
dezenas, por centenas de pessoas e fiquei, de uma hora para outra, à vontade,
porque, nesse programa, pude dar conhecimento aos telespectadores do nos~
so trabalho no Senado Federal.
Portanto, enlevado, agradecido e entusiasmado com o programa da TVUniversitária, ocUpo, na tarde de hoje, esta tribuna, para solicitar da Mesa do
Senado enderece, da minha parte, um voto de congratulações, pelo programa
Fórum de Debates ã TV-Universitária, na pessoa do seu Reitor, Diógenes da
Cunha Lima, aos Professores Carlos Lyra, Luiz Lobo, Vicente Serejo, e os
Jornalistas Agnelo Alves e Cassiano Arruda Câmara.
Tenho certeza de que este voto de congratulações, formulado por mim
na tarde de hoje, através do Senado Federal, poderá motivar outras televisões
universitárias deste país dando oPortunidade à classe política, especialmente
aos homens públicos, de serem conhecidos pelo seu povo através da televisão.
Formulado este voto, Sr. Presidente, participo à Casa que hoje, pela manhã, estive no Ministério do Interior, para ter uma conversa com S. Ex~ o Sr.
Ministro Mário Andreazza. NãO me foi possível conversar com o Ministro,
pcris S. Ex• nãó" se encontrava no Ministério, mas conversei com o Dr. Urquiza, Chefe do Gabinete de S. Ex~. quando lhe fiz ver as minhas preocupações
com o programa de emergência no Nordeste. O que vejo, hoje, em 1981, depois de dois anos de plano de emergência, é um programa que, sinceramente,
não sei para onde nos vai arrastar.
Há poucos dias, na minha fazenda no Rio Grande do Norte, um dos
operários me dizia que iria deixar a fazenda. Perguntei-lhe_ por que iria deixar
a fazenda. Respondeu-me que iria deixá-la para se alistar na emergência.Mas você sabe que na emergência vaí ganhar 4.100 cruzeiros por ffiês, que
não atende nem de longe as suas necessidades, isto não ê nem subsalário! Ele
me respondeu o seguinte: Senador, na realidade, a gente ganha pouco, mas
não faz nada. Nós temos sexta, sábado, domingo, segunda para não fazer nada, e terça, quarta e quinta nada se faz. E outro aspecto: ninguém nos bota
para fora. Eu, me alistando na emergência estou colocado. Se o ano vindouro
for seco, já estarei colocado. O senhor tem que convir o seguinte: aqui eu ga~
nho mais, mas o senhor pode me pôr para fora a qualquer hora e aqui o senhor exige que se trabalhe".
Ora, Sr. Presiden~e e Srs. Senadores, não acho lógico e evidente que esse
operário esteja cert_o. Eli está errado mas o Governo estã muito mais errado
do que ele porque o Governo parte de uma premissa falsa. O Governo parte
de um subsalário de 4.100 cruzeiros que não representa nada, não vai dignificar o trabalho daquele homem. De forma que aquela importância, ainda
paga atrasada irá forçar as autoridades daquele município a não cobrar do
operário nenhuma produção. Se o salário participasse de uma realidade em
que ele correspondesse à necessidade do operário e fosse pago em dia, está
certo que aquela autoridade municipal, estadual ou federal pudesse exigir
produção daquele trabalhador. Mas com esse tipo de salário, o que vem
acontecendo? E ainda pago com atraso. As autoridades não têm como fiscalizar - nem exigir produção.
Mais um aspecto: agora, esse tipo de emergência foi entregue aos prefeitos, que, independente de não pagar um salário condigno e pagã-lo atrasado,
ainda querem o voto do trabalhador. Ora, se eles estão pagando um salário
indigno, injusto, pagando-b com atraso, e ainda desejam o voto daquele operário, o que está acontecendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Ninguém está
trabalhando.
Perguntei ao Dr. Urquiza, onde ia esse tipo de emergência, partindo de
uma premissa falsa, partindo de um princípio indigno, se o salário nada representa na vida daquele operário? Para onde iremos ser arrastados? Ele me
perguntou: .. Senador, corno iremos proceder?" Respondi-lhe: '"Acho que o
Governo tem é que pagar um salário digno, e exigir produção por esse trabalho que ele está pagando. Se o Governo parte de uma premissa falsa, pagando
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salários que realmente não representam nada, o Governo não tem nenhuma
autoridade para reclamar produção. Mas se o Governo paga um salário à altura, o Go_verno pode realmente exigir produção."
Resultado: S. Ex• não pôde adiantar-me nada, mas me prometeu uma
audiência com quem de direito, para resolver esse problema da emergência do
Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, síilceramente me preocupo, porquejâ há
dois anos -79/80- que estamos à mercê desse tipo de emergência. Agora
em 1981 a situação ê esta.
Encontrei um compadre meu, há poucos dias, que me dizia: "Compadre,
depois de velho virei malandro e velhaco." Pedi para que ele me explicasse
como isso tinha acontecido. Ele me respondeu que estava na emergência desde 1979, e como mi emergência não se precisa fazer nada, ele se acostumou a
nada fazer. Indaguei quanto ao problema do velhaco? "O velhaco é porque o
que eles pagam não dá para pagar a mercearia, a estou devendo e não posso
pagar. Virei velhaco."
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se esta é a realidade do País, se esta
é a realidade do tipo de emergência que estão dando ao Nordeste, por que
continuar neste erro flagrante? Transformando um homem digno, capaz, trabalhador, obreiro, num malandro? Transformando o trabalhador num elemento ocioso?
Daí a minha presença na tribuna, para enaltecer o programa da TVUniversitária, e pedir aos ViceS-Líderes do Governo que me digam alguma
coisa a respeito do que estou afirmando, se vamos continuar à mercê de urna
emergência que está realmente transformando o homem nordestino num trapo, se vamos continuar à mercê de uma emergênCia que está transformando o
trabalhador daquela área num malandro, se vamos continuar à mercê de uma
emergência que paga um salário indigno, não dando oportunidade a quem
fiscaliza o trabalho de exigir o mínimO de produção.
Ontem, fi"Ve oportunidade de falar, desta tribuna, a respeito do problema
do tungstênio, fazendo ver que a exploração desse minério dá prejuízo. Ninguém me deu um aparte. Os jornais, hoje, não deram uma palavra. Hoje volto
a esta mesma tribuna, para tratar de assunto mais grave do qUe Ode ontem, o
problema da dignidade do operário, o problema da dignidade do pudor do
trabalho, porque o que dignifica O trabalho é a pessoa pobre poder viver às
custas do seu suor, o que enobrece__ o trabalho ê as pessoas que o executam,
trabalhando, poderem viver às suas custas. f: a mesma situação. Não há um
aparte protestando, não hã um aparte para dizer que eu estou faltando com a
verdade, não há um aparte para dizer, enfim, corno anda, na realidade, o
problema da emergência, se há alguma coisa contra ou a favor.
De forma qUe me pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: o que é que
eu estou fazendo aqui em Brasília? Há quase 7 anos nesta Casa, não tenho um
só projeto aprovado, porque nada que implique em despesa pode ser aprovado. Ao que se fala da tribuna não se dá a menor importância, a imprensa não
registra, a não ser escândalo. Esses problemas de ordem econômica, de ordem
social que falam alto na alma popular passam despercebidamente, e fica o
parlamentar muitas das vezes olhado em seu Estado como se não desse uma
palavra.
É de se perguntar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quanto custa à Nação
que trabalha, à Nação que produz, à Nação que paga imposto? Diante dos fatos, começo a me perguntar por que é que eu vou continuar aqui? Diante desta realidade, começo a me perguntar se vou ter paciência de continuar neste
Poder, um Poder que, apesar de ter a imprensa presente, um Poder que, apesar de ser um dos Poderes da República, não tem nada, nem é caixa mais de
ressonância, porque a palavra do Senador- parece- nada, pouco importa.
De forma que deixo aqui registrados, nesta tarde melancólica de sextafeira, duas afirmações: uma, de louvor e congratulações à TV-Universitária
de Natal; outra, de admiração e constrangimento. Admiração, porque há tanto tempo venho afirmando que os princípios éticos e morais da nossa sociedade estão cabaleando, porquanto parte de premissas falsas a administração
deste País. Nada se faz, como se se esperasse um milagre. Milagre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vaf acontecer! Quem planta vento, colhe tempestade. Estamos plantando uma tempestade. Sinceramente não sei o que vamos
colher. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) "'7"'" Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretendo hoje tecer algumas conside_r_a_çôes sobre o panorama econômico
internacional e, em especial, sobre a conferência a ser realizada em Cancún,
no México.
Vejo o pessimismo do Senador Agenor Maria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e quando vejo um homem de fé, cheio de ardor cívico, como o Senador
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Agenor Maria, a se lastimar na tribuna do Senado Federal é porque as coisas
não estão caminhando bem.
S. Ex' tem razão, Sr. Presidente. E é por isso que eu prefiro caminhar
hoje pelo panorama internacional a, por exemplo, comentar o aspecto econômico nacional, comentar a política interna, Sr. Presidente, essa politica interna que em 1982, com a sublegenda aprovada, serâ a grande farsa do pluripartidarismo. E custa a nós outros acreditar que tenha o Senhor Presidente da
República aprovado o envio deste projeto ao Congresso Nacional. Por certo
S. Ex~· foí enganildo por essas raposas da política, porque nós teremos, verdadeiramente, em 1982, urna farsa, um regime pluripartidário falso, em que os
partidos foram extintos exatamente para quê? Para que se buscasse o pluripartidarismo, mas não a falsidade do pluripartidarismo na sublegenda.
E por isto, Sr. Presidente, que eu prefiro divagar hoje no campo internacional.

O Sr. Luiz Cavalcante -

V. Ex'- me permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -Com todo prazer, nobre Senador Luiz
Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex•, no começo do seu discurso, falou da sua
frustração pelo conhecimento do chamado .. pacote" eleitoral. Embora V. Ex•
tenha se desviado do fulcro inicial, eu insisto em voltar a ele. Já ontem li,
aqui, opinião nada mais nada menos_dQ que do Presidente do meu Partido, o
Senad_or José Sarney, a respeito da sublegenda, à qual V. Ex• se referiu. O Senador José Sarney, em recente conferência, no Rio de Janeiro, no Encontro
Brasil- Estados Unidos, disse, textualmente: "A sublegenda é responsável
pela regionalização e conseqüente enfraquecimento dos Partidos". E não conheço Líder, nem Vice-Líder, nem aqui nem na outra Casa, que defenda o
meu Partido e o meu Governo com mais estusiasmo e mais sistematicamente
do que o Deputado Hugo Mardini. Pois bem, o Deputado Hugo Mardini,
esse ardoroso defensor do PDS e do nosso Governo, disse a respeito da sublegenda, segundo o Jornal do Brasil de ontem ... A sublegenda é o anti-instituto
que vai esfaceler a vida partidâria nacional. Ela conflita com o pluripartidarismo e vai inviabilízá-lo, na prática, pois levarã os novos partidos a implodirem. Os que perderam as eleições de 1978 deixaram o PDS e agora estão na
Oposição e isso poderá voltar a ocorrer, após as eleições do próximo ano. Eu
estava em cócegas para aproveitar uma oportunidade para deixar nos Anais
tão valiosa opinião, e V. Ex• me proporcionou. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Luiz Cavalcante, eu não diria
que tenha me desviado do meu discurso. Disse exatamente que tentaria fazer
uma abordagem do panorama econômico internacional, com a grande expectativa que se cria com a Conferência de Cancún, a ser realizada no México,
porque exa_tamente não queria Comentar, nesta tarde, a política interna brasileira nem os nossos aspectos econômicos.
Acontece que V. Ex~ traz novamente ao debate o assunto da sublegenda,
inciado por mim, ainda que ligeiramente. Quando V. Ex• se refere ao Presidente do seu Partido, que é o partido da Maioria nesta Casa e na outra; quando V. Ex~ se refere ao Líder em exercício do Governo na Câmara dos Deputados, um homem da sua envergadura, Senador Luiz Cavalcante, um homem
da sua independência, da sua posição sempre coerente aqui no Senado Federal, a quem aprendemos a admirar desde que chegamos a esta Casa, eu indagaria, então, o seguinte, Senador Luiz Cavalcante- e prefiro até parar o meu
discurso nesta altura para ir a esse debate: se o Presidente de V. Ex• assim
pensa em relação à sublegenda, se o Líder do Governo na outra Casa pensa
assim, Senador Luiz Cavalcante, por que o Presidente da República, então,
envia esta mensagem ao Congresso Nacional? Seria, então, um desrespeito ao
seu Partido, seria um desrespeito à posição doutrinária do Partido que lhe dá
sustentação aqui; ou, então, Senador Luiz Cavalcante, seria o que ternos assistido, dentro dessas nossas frustrações, dentro às vezes do nosso entusiasmo, o que tem acontecido com o Congresso Nacional. Não diria que pouco
valemos, e às vezes não valemos porque não cumprimos as nossas obrigações
aqui dentro do Congresso Nacional. E. claro que há hipertrofia do Executivo,
pois houve 17 anos de regime autoritário neste País, mas muita coisa do que
se passou e que se passa aqui a responsabilidade também é nossa. E é por isso
que também não aceito às vezes porque cumpro aqui, como V. Ex~ diuturnamente, os meus compromissos, como Senador da República, representando o
meu Estado, com prejuízo inclusive junto ás minhas bases mas estou aqui
sempre na tribuna dentro do possível.
Então, nobre Senador Luiz Cavalcante, é um desrespeito do Senhor Presidente da República. Ou Sua Excelência está sendo enganado, como eu disse,
por essas raposas da política nacional, ou suà Excelência não tem a mínima
consideração para com o seu Partido no Congresso Nacional. Porque é, realmerite, como eu disse, urna farsa, é um regime pluripartidãrio falso.
Extinguiram-se partidos neste País, na busca do pluripartidarismo. O que nós
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estamos assistindo, Senador Luiz Cavalcante, é exatamente o Senhor Presidente da República enviar ao Congresso Nacional a falsidade em que se apóia
o regime político brasileiro, hoje com a sublegenda, amanhã com outras medidas que hão de surgir no campo da legislação eleitoral, porque é o próprio
Sr. Ministro da Justiça que vai à televisão e diz que isso não esgota o que pensa o Governo Federal. E quem ê que sabe o que pensa o Governo Federal?
Veja V. Ex" que nem o Partido que V. Ex• representa nesta Casa. Eu não acredito que o Senador José Sarney não tenha transmitido ao Senhor Presidente
da República seu pensamento. E se não o fez, errou; e se o fez, e o Presidente
envia mensagem contrariando o desejo expresso da Maioria desta Casa, nós
não podemos compreender.
Eu não tenho dúvida, nobre Senador Luiz Cavalcante, que apesar das
declarações do Senador José Sarney, a quem prestamos aqui as nossas homenagens, apesar da declaração do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, esse projeto vai ser aprovado, porque pode não interessar a V. Ex•, que é
um homem puro, um homem sincero, mas há de interessar àqueles que não
pretendem que realmente este País tenha a sua normalidade institucional e
democrática.
Não creio., Senador Luiz CaVãJcante, que o Presidente do Partido de V.
Ex• ocupará ou ocupará esta tribuna a trióúna do Congresso Nacional, para
pedir que o seu Partido rejeite a sublegenda. Sinçeramente não acredito. Gostaria até que o Senador José Sarney, a quem nos ligam laços de amizade e de
respeito, que ele - não apenas pelos jornais, como diz V. Ex• - ocupasse a
tribuna do _Senado Federal e solicitasse aos seus pares, aos seus liderados que
rejeitassem, de pronto, jã na Comissã~o Mista~ o projeto da sublegenda. E esta
a atitude que vamos esperar do Presidente do Partido de V. Ex'-, do Partido
que tem que dar a sustentação ao Governo nesta Casa- e tem dado- mas
aí me lembra aqui, com a sua voz macia, o Senador Mendes Canale: "Itamar,
há uma coisa que se chama decurso de prazo ... Ê exatamente, Senador, é o
decurso de prazo.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• permite uma intervenção?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•, com o maior prazer, nobre
Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Antes de V. Ex• retornar ao campo interna~
cional...
O SR. ITAMAR FRAN_Cq_- Não, eu vou até deix~r o ~ampo internacional, porque o Senador Luii Cavalcante me traz um debate que eu não gos~
taria de fazer nesta Casa.
O Sr. Jutahy Magalhães- ... eu gostaria que V. Ex'- permitisse que falasse também a respeito da política nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, vou ouvir V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Por diversas vezes, tenho reiteradamente de~
clara do que sou contra a sublegenda. Considero que a sublegenda é um fato r
de desagregação ·partidária. Não- usaria a adjetivação que V. Ex• está usando
a respeito da matéria, mas concordo, no fundo, com a linha de raciocínio de
V. Ex' porque considero que se tivermos eleições com sublegendas para os
governos estaduais, teremos obrigatoriamente que fazer uma nova reformulação partidária em 1982, porque os maiores adversários serão aqueles que
disputaram dentro da sublegenda. Por isso mesmo, lã no Diretório do meu
Partido, quando falaram e levantaram até a hipótese de o vice-governador ser
o segundo colocado nas sublegendas, como no caso de Senador que a legislação atual permite, imediatamente manifestei.:me contrário a isso, falando
contr~ a sublegenda e, principalmente, contra esse fato do vice~governador
ser o segundo. Isso vai ser uma ponte contínua de conspiração contra o governador, porque a tentativa será sempre para derrubar o governador e não
de mantê~! o e apoiá-lo e fazer uma junção de forças. Citei os exemplos prâticos que temos aqui no próprio Senado: dentro da legislação de Senadores, o
Senador Alberto Silva era do partido do ex-Senador Dirceu Arcoverde e, por
razões locais, razões do estado, os correligionârios do Senador Dirceu Arco~
verde não estão no mesmo partido do Senador Alberto Silva. A mesma coisa
com relação ao Senador José Fragelli e com o Senador Pedro Pedrossian, e o
Dr. Cid Sampaio com o Senador Nilo Coelho. Vemos que houve uma divergência houve uma separação nos partidos. Mas, quanto a ter remetido para
cá haveria uma explicação, que me manifesto contrariamente a essa sublegenda, mas haveria explicação de ter remetido o projeto por que infelizmente foi
um pensamento majoritário do partido a favor da sublegenda. Infelizmente
houve essa manifestação partidária majoritária, embora haja grandes seg-_
mentos contrários a isso. E para o decurso de prazo, sabe V. Ex• porque nós
já conversamos em particular, conversamos fora do plenário, para o decurso
de prazo, também existem métodos para evitá~lo. V. Ex~ mesmo reconhece
que nunca a Oposição se junta e chega para a votação dessas matérias, para
ter o apoio de alguns elementos do partido.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jutahy Magalhães, a posição de
V. Ex" nesse aspecto não é estranha e nós aplaudimos. V. Ex' também é um
homem que combate a sublegenda. Mas, evidentemente, cabe a nós outros da
Oposição estranhar esse procedimento.
O Senador Luiz Cavalcante fez questão de consagrar hoje nos Anais do
Senado a posição do Presidente do Partido, contrária à sublegenda. Manifestou também S. Ex• a opinião do Líder em exercício na Câmara dos Deputados e, agora, a opinião de V. Ex• Então eu diria a V. Ex• que existiriam outras
opiniões. A quem interessa então a sublegenda? V. Ex• respondeu: "a maioria
do meu partido quer sublegenda". Então, essa maioria silenciosa é que se
deve ter manifestado junto ao Senhor Presidente da República.
O Sr. Jutahy Magalhães- Houve um levantamento e sabe V, Ex•, que a
comissão partidária fez um trabafho e chegou à conclusão de que a maioria,
infelizmente, queria isso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, Senador Jutahy Magalhães, evidentemente as expressões são de um Senador da Oposição e eu ás mantenho. Se o
Senhor Presidente da República tivesse sensibilidade ele jâ retira~i~ as suble~
gendas, nesse instante; se o Senhor Presidenta da República quisesse dar a
este País o -pluripartidarismo a nível democrático Sua Excelência teria que encaminhar, neste instante, um ofício ao Congresso Nacional mandando retirar
esta mensagem. Mensagem que, como lembra o nobre Senador Mendes Canale, poderá ser aprovada por decurso de prazo.
O Sr. Gastão Müller - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, Senador.
O Sr. Gastão Müller- S. Ex•, o nobre Senador Luiz Cavalcante, citou o
nobre Deputado Hugo Mardini. O Estado de S. Paulo, de ontem, publica declaração de outro Vice-Líder, o nobre Deputado Hugo Napoleão, da terra do
nobre Senador Alberto Silva, dizendo que a sublegenda é uma negação do
pluripartidarismo. Na semana que vem vou fazer um discurs_o contra a sublegenda, analisando todas as declarações e outros aspectos da sublegenda. Será
um discurso por escrito, sério, estudado. Mas, o problema é o seguinte: quando se diz que agora o PDS não tem coragem de votar contra, está certo.
Trata-se de disciplina partidária. O projeto da sublegenda não tinha que vir
aqui. Desde o momento em que a mensagem chegou ao Congresso Nacional,
o__partido de sustentação do Governo tem que votar, e quem não votar está
errado. O Presidente da República mostrou fraqueza, porque quando nós
vencemos- ainda na fase do Partido Independente-, naquela célebre reforma eleitoral que dissolveu os partidos, a sublegenda como instituto neste
País, em que o Presidente da República dizia que só ia manter a sublegenda
para os prefeitos, e nós derrubamos todos os tipos de sublegenda e ele vetou
- direito _constitucional -, cabia ao Presidente fazer o quê? No outro dia,
mandar uma mensagem mantendo a sublegenda de prefeito e extingüindo a
de senador, provando para todos nós e para todos os políticos que ele não desejava mesmo para senador e, hoje, não teríamos a mensagem para governador. De modo que a fraqueza do Governo jogando dubiamente, incoerente~
mente, como se tem citado aqui, porque as mensagens do veto, a mensagem
da lei de reforma partidária é um hino contra a sublegenda,justificando-a somente para a luta para prefeito, explica mas não jtistífica, porque é pior,
como diz o Senador Mendes Canale, porque os partidos de base já saem corroídos pelo câncer da sublegenda, mas era um ponto de vista respeitâvel do
Gove~no. Ent~o nó~_ v:amos, como di:Z o Senador Jutahy Magalhães com a
precisão de quem tem tradição política sua e de família, ter que sair para uma
nova reforma eleitoral, porque quem vai sair mais dividído dessas eleições de
82 são os partidos que usarem da sublegenda. Tenho um recorte aqui do Jornal do Brasil, o qual contém declarações do Senador José Sarney: .. No Maranhão, não, não vamos usar a sublegenda, porque lá não temos alas". Quer çlizer, faça o que eu dígo mas não faça o que eu faço. De modo que essa maioria
relativa, que teria dado para o partido do Governo, para a decisão do Presidente da República, a sugestão da sublegenda, é uma maioria de interesseiros
que, hoje, jã está preocupada em não querer. O caso da Bahia é típíco: toda
gente sabe neste País que o Senador Lomanto Júnior, a nl.<iíor figura em voto
na Bahia, não é o candidato da preferência do atual Governador. Todo mundo diz isso. E, no entanto, se houver sublegenda, o Senador Lomanto Júnior
será candidato, e se o PDS ganhar na Bahia, ganha o Senador Lomanto Júnior, ganha o candidato que não é do Governo. Então, comenta-se que o Go~
vernador Antônio Carlos Magalhães já não está muito interessado em suble-genda, bem como Ney Braga e outros Governadores. E, hoje, os jornais dizem que nem Marco Maciel, porque com a vinda do Cíd Sampaio para o PP
não há mais razão de sublegenda no Estado de Pernambuco. Então, quero
simplesmente chegar à seguinte conclusão: quem votou na reunião do PDS,
para decidir e mandar uma mensagem ao Presidente contendo sugestões, vo~
tou, àquela época, pela sublegenda, por interesses casuís(icos, ou, como se diz
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- é a palavra que está na moda - descartáveis. Esses votos descartâveis estão superados, a maioria do PDS, hoje, é contra a sublegenda, mas por uma
questão de respeito e disciplina vai votar a sublegenda.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite apenas uma retificação?
O SR. ITAMAR FRANCO- Acredito que essa retificação seja quanto
à maior força eleitoral da Bahia ...
O Sr. Jutahy Magalhães- E. sobre a Bahia 1 mas não é quanto à maior
força eleitoral, porque sobre ela quem fala são os eleitores, não somos nós.
Apenas uma retificação: o Governador da Bahia não estâ, em hipótese alguma- e eu peço a atenção do Senador Gastão Mü1ler, que fez a declaração ...
O Sr. Gastão Miiller - Eu a li nos jornais!
O Sr~ Jutahy Magalhães - O governador não está tentando impedir a
candidatura do Senador Lomanto Júnior, por uma sublegenda: Pelo contrário. S. Ex" tem declarado, inclusive, que se ele não obtiver a sublegenda na
ConvençãO, esta sublegenda lhe será concedida posteriormente, de acordo
com a decisão da Convenção determinando que o Diretório Regional indique
os outros. E quanto a ser mais forte ou não, eleitoralmente, isso daí, como eu
disse, só as urnas é que declaram. A única vez que eu tive a oportunidade de
disputar um mandato com o Senador Lomanto Júnior,_el)l conjunto, eu tive
quase o triplo da votação de S. Ex• para Deputado Federal.
O Sr. Gastão Müller- Senador Jutahy Magalhães- por intermêdio do
Senador Itamar Franco- o que eu disse foi que não quero intervir na política da Bahia, quem sou eu, nem há razão de ser. Comentei, para exemplificar,
o que se ouve e o que se lê. Ainda hoje se lê isto: qUe o Governador da Bahia
declarou que quem não votar, na convenção; no candidato dele- que nem
sei o nome, infelizmente - será candidato dentro do Partido contra ele. En~
tão, só estou dizendo o que V. Ex• mesmo afirmou. O Partido está irremediavelmente esfacelado. Eu quero chegar à conclusão de que a sublegenda é um
mal.
O Sr. Jutahy Magalhães~ Espero que V. Ex• tenha lido também nos
jornais as minhas reiteradas declarações de que na Bahia não deveria ter can~
didatos em sublegenda, como em Estado nenhum.
O Sr. Gastão Mü/ler- Estou de acordo com V. Ex'
O Sr. Jutahy Magalhães- Eu fiz a_ retificação, porque o Governador
pensa ao contrário de mim. O Governador deseja dar a sublegenda ao Senador Lomanto Júnior.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, antes de concluir o meu
pronunciamento, ouço o aparte do nobre Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa- Eu quero ingressar no brilhante discurso de V.
Ex• para discordar do ponto de vista do Senador Gastão Müller. S. Ex• diz
que o Presidente manda uma mensagem e que, por disciplina partidária, o
PDS é obrigado a votar. Está-ó~rto; EU acho que hão está certo. V. Ex" e eu,
há pouco tempo nos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de visitar
vários Senadores. E rião fOi a·$6 um, à mais de um perguntamos por que no
Partido Democrata, que é hoje oposição fiOS Estados Unidos, contra a vonta~
de do seu partido, os Senadores votavam a favor das taxas do Governo Reagan. Recebemos a resposta; é que eles haviam consultado os seus Estados, e
os seus eleitores queriam o voto aprovando as taxas do Governo Reagan. E
só por isso votavam contra o seu particl::o. Indagados se I)ão era uma indisciplina partidária,- eles disseram que não. que obedeciam os eleitores dos Estados pelos quais foram eleitos. V. Ex• é testemunha disso.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Alexandre Costa, ainda bem
que V. Ex" logo de pronto disse "'nos Estados Unidos", porque nós vivemos
aqui o regime do amém, o regime da c_onveniência, o. regime da servidão ao
Poder Executivo. Não digo todos os Senadores e todos os Deputados ...
O Sr. Alexandre Costa- E olhe que os Estados Unidos são o berço da
democracia 1 nobre Senador!
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem tazão em trazer este caso que
foi possível presenciar, na nossa viagem aos Estados Unidos, com aquele Senador democrata, numa decisão difícil, em que o próprio Presidente daRe~
pública - veja como as coisas são diferentes lá - o próprio Presidente teve
que ocupar a televisão para demonstrar ao povo o seu programa econômico,
e pedir ao povo o seu apoio. E, mais ainda, Senador Alexandre Costa, tão
logo o Presidente da República terminou o seu discurso, a Oposição teve também o privilégio de ocupâ~la ·em seg-uida, e demonstrar as fraquezas, para
eles, democratas, da posição do Presidente Reagan.
As coisas são realmente diferentes, se processam diferentemente. Eu diria que estamos num período de subdesenvolvimento ou desenvolvimento,
somos um país ainda engalinhando no processo democrático 1 mas não é verdade.

V. Ex"" sentiu, como nós outros, a importância que este país jâ começa a
ter no cenário internacional, e a importância que ele poderia ter mais ainda se
nós já tivéssemos alcançado a tão sonhada normalidade democrática.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• outro aparte'?
O SR.JTAMAR FRANCO- O Senador Luiz Cavalcante, que me fêz
desviar todo o rumo do meu discurso, tem mais uma vez a palavra e sempre
com muita honra para nós.
O Sr. Luizl:avalcante- Muito obrigado.~ a propósito, agora, da fideli~
dade partidária, que foi fnvocada pelo eminente Senador Gastão Müller e
abordada, também, pelo bravo maranhense, Senador Alexandre Costa. Re~
centemente, precisamente no seu n'? 19 deste mês, a revista Manchete publica
resultado de uma enquête nacional, na qual foram ouvidas- dlz a revista4.546 pessoas, em diferentes pontos do País. Vejamos algumas perguntas e
respostas: 1'- "Acredita na capacidade do Presidente?" Quarenta e três por
cento responderam que "sim"; 35, que "não". Uma diferença razoável de
10%. 2~- "Acredita no· Ministério?" Trinta e seis por cento acreditam; 37%
desacreditam. Vejam que a diferença é bem pequena. "Com qual desses partidos você se identifica mais?" Com o PMDB- 15%; com o PTB- 14%, diferença mínima. Mas há um quesito em que a diferença da primeira resposta
para a segunda é muito grande. Pergunta ao entrevistador: "É mais importante o partido ao qual o político se filia ou a ação política independente do
partido'!" - Esta e a pergunta mais interessante para nós, políticos. O que o
eleitor pensa de nós --se é a subordinação ao nosso partido ou a subordinação à nossa consciência. Vejamos as respostas: "Pela ação independente:
f,7,6%; pela subordinação ao partido: 14%".

O Sr. Alexandre CoMa consciência do parlamentar.

Subordinação à vontade do eleitor, que é a

O Sr. Luiz Cavalcante - Perfeitamente. Pelas respostas, os infiéis estão
em muito boa companhia, na companhia de quem os mandou para cá.
O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Itamar Franco, se V. Ex' me per~
mi te, para terminar - jã que a luz vermelha da mesa estã piscando e o nobre
Senador Passos Pôrto está nervoso, avisando~me de que o tempo de V. Ex• está esgOtado, e eu que jã Presidi a Mesa sei como é o problema, mas, para ter~
minar, o meu arguptento, em torno da fidelidade partidária, é o que aprendi:
briga~se, debate~se, dentro do partido. Tomada a decisão do partido, é a deci~
são de todos. Então, a atitude do Congressista, ao desrespeitar a decisão do
partido, através do Gov~rilo, é um·a indisciplina. O partido decidinc;iQ, o parlamentar tem que votar com a decisão do partido. Este é o meu pon1o de vista. Neste levantamento de pesquisa da opinião pública, naturalmente os que
foram ouvidos querem dizer isto: primeiro, discute-se no partido, e se o partido decidir que deve ser assim, assim será. Quanto ao nóbre Senador Alexandre Costa exemplificar com os Estados Unidos, é um belo exemplo. Só quero
lembrar a meu caro amigo Senador Alexandre Costa que os Estados Unidos
são um país que nunca teve Al-5 nem AI~2, nem AI-3; um país que tem uma
Constituição que_ é a única, até agora, em que general vai à presidência da República pelos seus méritos políticos e não por imposição do sistema. Enfim,
não se pode nem comparar a democracia americana com a democracia sem~
pre pequenininha e tenra, na palavra de Octávio Manga beira, que é a do Brasil.

O Sr. Alexanáre

Costa~-

Eu não quero comparar, quero acompanhar.

O Sr. Gastão Müller -_Acompanhar, estã certo.
O SR. ITAMAR FRANCO---' Senador Gastão Müller, se não conhecesse V. E}c-', iria começar a a'creditar que V. Ex" estã defendendo a sublegen~
da. Fico preocupado quarido V. Ex•, a todo o instante, chama a atenção dos
membros do partido d<;> Governo para essa fidelidade. Que fidelidade é essa,
Senador Gastão Müller? PelO -amor -de Deus, fidelidade, sim, quando hã um
regíme, realmente, de regras estáveis, quando o partido, que representa o Governo, nesta Casa, faz parte, realmente, do Governo, quando ele discute com
o Governo as questões fundamentais da Nação, quando ele participa da sua
política económica, da sua política social. Aí, sim, V. Ex' poderia falar que o
partido fechou questão, -que o partido debateu esse ou aquele problema no
campo econômico~social ...

O Sr. Gastão Müller- Estou falando no plano teórico ...
O SR. ITAMAR FRANCO -Nós não podemos falar no plano teórico,
nós estamos vivendo aqui, como eu disse e o Senador Jutahy Magalhães
achou a expressão forte, é a farsa do pluripartidarismo, é a farsa do sistema
político brasileiro, ê o regime da conveniência. E não é o- Senador da Oposição que fala em regime da conveniência, não, foi o Ministro do Supremo
Tribunal Federal, que, ao julgar o mandato de segurança, do Senador Mendes Canale e meu, disse que teria que prorrogar o mandato de prefeitos e ve.
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r~dores

face à conveniência. O Ministro do Supremo Tribunal Federal não
buscou o julgamento jurídico constitucional, buscou a conveniência. E é nesta conveniência que o País vive e não sei até quando ele nela viverâ.
Eu não sei se talvez seja esta aquela frustração a que se re_feriu, nesta tarde, o Senador Agenor Maria, um homem que assoma à tribuna e debate
problemas ecanômico-sociais, que sente no seu Estado os reclamos da população.
E veja, Sr. Presidente, que eu me preparei para falar, hoje, um pouco
sobre o panorama internacional, e especialmente sobre a problemâtica que se
vai realizar em Cancún, no Méxicd, pedin-do, pOr incrível que pareça, que o
Congresso Nacional participe dessa conferência, que o Itamarati não assuma
compromissos sem a posição ·ao Cong-resso Nacional, que não permita que o
American Enterprise Institute e o Foro das "Amériças venham a ditar nessa
conferência aquilo que pensa o Governo-brasileiro.._ Foi para isto que ocupei a
tribuna, mas, lamentavelmente, desviado, na hora, pelo eminerite Senador
Luiz Cavalcante, fui obrigado a descer ao chão-chão da polítíca nacional,
essa política nacio·nal que não enobrece o Senhor Presidente da República.
I Muito bem! Palmas.)
Peço, Sr. Presidente, que faça incluir nos Anais da Casa o discurso que
iria ler na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex• serâ atendido.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao término da II Grande Guerra Mundial '"os povos das Nações Unidas" reconheceram, unanimemente. a necessidade de se estabelecer uma nova
ordem que não só fosse capaz de assegurar a liberdade ao ser humano mas
que também permitisse a todos viver "a salvo do temor e da necessidade".
Não obstante esta solene proclamação, as desigualdades na distribuição da riqueza no plano mundial se agravaram dramaticamente no curso dos anos que
se seguiram. Os países do chamado Terceiro Mundo, em grande parte marginalizados do processo decisório econômicp, pouCo puderam influir no sentido de reverter uma tendência que lhes era manifestamente nociva. O movimento de descolonização dos povos africanos e asiãticos que marcou parte do
cenârio internacional nos anos 50 e quase toda a década de 60, teve marcante
influência no despertar de uma nova consciência. Os habitantes das regiões
deserdadas do planeta se deram conta de que a autonomia política era algo
inexpressivo quando desacompanhada de independência no plano económico. Assim é que surgiu e disseminou-se, sobretudo ao longo das nações do hemisfério sul, o anseio ao desenvolvimento material.
Os estudiosos do sistema económico internacional costumam apresentar
sua evolução contemporânea dividida em 3 (três) grandes fases:
-época do liberalismo (1815 ,...- 1914)
-época dos conflitos naciQnaís (1914- 1945)
- época do neoliberalismo (pós II Guerra)
O século XIX foi praticamenteâOminado pela filosofia do "laissez-faire,
laissez-passezn. A Grã-Bretanha, maior potência mundial deste período, ti~h~_ill_t~~~s~e_e~_~s~~-g~!a!_ uma ordem .. liberal'' jâ que havia alcançado um
grande avanço sob!e os deffiais países em termos de industrialização. As relações comerciais e financeiras ent{e-os povos deviam sujeitar-se às regras ditadas pela oferta e procura, abstendo-se o Estado, enquanto tal, de intervir no
processo. Do ponto de vista jurídico, a ideologia da liberdade contratual estava a legitimar e a proteger os interesses em jogo.
Os efeitos devastadores_do primeiro grande conflito armado a nível mundial marcaram o fim de uma era. Por um lado, tornavam corpo movimentos
de cunho nacionalista de direita e por outro ascendia ao poder político forças
socialistas. Conquanto os Estados UnJdp_&: tenham procurado manter as bases
da economia "liberal", que jâ então lhes favorecia dado o estãgio de desenvolvimento alcançado, diversas nações passaram adotar prâticas comerciais
restritivas. Da guerra armada passou-se à guerra comercial. Houve uma escalada de medidas protecionistas que ianl desde o uso abusivo dos direitos alfandegários até as taxas compénSãlórias, provocando, em contrapartida, retaliações tal como do '"dumping" de preços. No plano financeiro descobriram os governos a técnica das desvalorizações monetárias como forma de
proteger a economia nacional. Os rn_eios de pagamento se transformaram em
mais uma arma neste contexto que acabou por resultar num final drãmatico.
Ao término do segundo grande conflito bélico de proporções mundiais
procurou-se reestruturar o relacionamento econômico externo em base de
cooperação e não mais de competitiVidade agressiva entre os povos. A Carta
da Organização das Nações Uni_das faz expressa menção a este novo conceito
em diversos artigos (3 e 55) e chega mesmo a criar um organismo para estudar
o assunto (Conselho Econômico e Social). Ocorre que a evolução dos acontecimentos fez com que os países mais desenvolvidos estruturassem a '"coope-
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ração econômica" de forma a favorecer seus interesses peculiârios.
Encontrando-se eles em posição privilegiada em relaç1io aos demais, acabara:rri por fiXar uma Ordem que muitos denominam de ''neoliberal'' porque
visa ·sobretudo o estabelecimento e a manutenção de uma e_conomia de mercado a nível mundial.
No curso do mês de abril de 1955, reuniram-se na cidade de Bandung,
sob a presidência do então Chefe de Estado da Indonésia, Sr. Sukarno, representantes de- 29 países da Ãfiic"a -e da Ásia, os quais o escritor americano Richard Wright qualificou como grupo dos "desprezados, insultados, despojados e oprimidos da raça humana". Três grandes temas dominaram a conferência: o anticolonialismo; a neutralidade entre os dois grandes blocos; e a aspiração ao desenvolvimento econômico, cultural e social. Sobre este último
tópico, postulou~se, a título reivindicatório:
-.a urgente necessidade de se promover o desenvolvirilento dos-menos
favorecidos através da assistência técniCa e da concessão de recursos financeiros; e
- estabilidade para o preço das matêrias-prim;ts exportadas,- evitando
assim os efeitos desastrosos da lei da oferta e da procura na "âmbito do comêrcio exterior.
Os gOVernos representados na conferência não chegam ao ponto de condenar globalmente o sistema então vigente. Pleiteam apenas um reformismo
moderado. O professor Guy Feur, entretanto, esclarece que o comunicado de
Bandung "enuncia os princípios que irão traduzir nos anos seguirites as reivindicações, e, um dia, as exigências dos países em via de desenvolvimento".
O filósofo Jean Paul Sartre bem exprimiu o espirita do movimento em formação ao dizer que a população da Torta compreendia 1/3 de homens e 2/3
de indigentes.
Alguns anos mais tarde, um fato de grande significação política viria a
marcar o peso que doravante passariam a ter os países em via de desenvolvimento. Com a admissão, em 1960, de quinze novos membros no seio da Organiz~ção das Nações Unidas, reconhecidamente o mais importante foro internacional, a maioria dominante naquela entidade passou a ser de Estados
que aspiravam a uma reorganização do quadro econômico internacional. O
grupo afro-asiâtico, constando com 46 países, acrescido ao latino-americano,
em número de 20, superava de muito, numericamente, tanto o bloco capitalista (20 membros) como o socialista (9 membros). Naquele mesmo ano, votouse l!ma resolução sobre a "Outorga de Independência aos Povos e Países Coloniais" (Resolução n'? 1.514) a qual proclamou de forma solene o direito que
todos têm de "livremente dispor de suas riquezas e recursos naturais". O direito à auto-determinação, o respeito à soberania alheia, o princípio da igualdade entre os Estados passaram a ter também um conteúdo económico. Além
do inalienável direito à "livre deterrriinação do estatuto político· interno",
reconheceu-se a cada um o direito ao "pleno desenvolvimento econôrnico, social e _cultural". Os povos há pouco emancipados conseguiram que o mundo
reconhecesse a necessidade de serem eliminadas todas as seqUelas da época
colonial. O processo de descolonização deveria levar também à independência no plano económico, pois, caso contrário, as conquistas alcançadas seriam puramente ilusórias. A capacidade de reger o próprio deStino
encõntrava-se-umõíiTCa1mente1igaaaa-taéicfOe-desenvo1vlm-en.ro-:~-cõm -grande propriedade que os estudiosos do assunto pinçaram, então, três Características bãsicas individualizadoras da economia do terceiro mundo: a) em primeiro lugar apresentam elas um carâter dualista, visto compreenderem um
setor moderno e um ou ti-o primitivo, convivendo lado a lado, e não integrados entre si; b) em segundo lugar verifica-se ocorrer uma total desarticulação
entre os diversos sbtores, o que gera profundas desigualdades internas; c) por
derradeiro, e como traço mais marcante, são economias dependentes dos
grandes centros industriais, financeiros; científicos e teciio16gicós.
O movimento iniciado em Bandung (1955), e que ganhou alento com a
nova maioria ·no seio das Nações Unidas (1960), revelar-se-ia irreversível. As
reivindicações do terceiro mundo passariam a ter doravante um conteúdo
mai_s ç::oncretçL Os represenüu;Ites dos povos_deserdados conseguiram, jâ no
ano de 1960, aprovar o texto de uma resolução (n• 1515/XV) que "lembra ser
um dos objetivos principais das Nações Unidas estabelecer m~lhores condições de vida, devendo os Estado-membros tomar. em conjunto ou separadamente, medidas para atingir tal fim". Fixo_u-se, ainda, como meta a ser aiGançadã no mais breve lapso de tempo, que 1% do total dos recursos alocados
pelos países ricos ao desenvolvimento fosse transferido às regiões carentes
(Resolução n• 1522/XV). Um ano mais tarde, a Assembléia Geral lança a
.. Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento" (Resolução n"?
1710/XVI) para instar os Estados a redobrar esforços no sentido de "acelerar
o progresso, o crescimento auto-sustentado da economia e o avanço social...
permitiildo-se a cada país fixar seus próprios objetivos". A taxa de crescimento esperada_ para o final da década era da ordem de 5%, mas, desde logo,

...

Setembro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

verificoti..:se que o resultado não seria_ atingido. No curso do ano de 1965,
ocorreu um evento de capital importância para a definitiva estruturação do
sistema institucional de assistência aos-povos subdesenvolvidos. Tendo a Assembléia reconhecido que ao programa lançado no início da década faltavam
.. objetivoS específicos e corlcretos" capazes de aglutinar a atuação dos organismos especializados e facilitar a colaboração com os· governos, deliberou-se
criar o ••Programa das Nações-Unidas para o Desenvolvimento" (Resolução
n'i' 2029 /XX, de 1965). Procedendo à fusão das diversàs atíVidades destinadas
a favorecer o desenvolvimento das regiões carentes num único ""Programa",
viabilizou:se um gerenCíaríú6:ntO coe·r-ente dos recur~os e uma definição m3.is
clara das metas a serem atingidas.
Não fOi apenas' -no- ãinbito das Nações Unidas que floresceram as -re_ivindicações dO terceiro mundo. Aos poucos surgiram pleitos específicos no
tocaate à estrutura_ do relacionamento comercial, financeiro e de transferência de capitais entre as nações. Pretenderam os povos em via de desenvolvimento substituir a ordem vig"eitte, que dava tratamento idêntico a desiguais,
por outra mais justa e equ~nime. O relacionamento entre desenvolvidos poderia contiil'uai' a ser regido por um conjunto de normas ••liberais", mas aquele estabelecido_ entre industrializados e não industrializados deveria obedecer
e outras regras. Propô-se, para este último caso, um chamado "sistema de
preferências generalizadas" que levaria em conta as disparidades existentes.
Em julho de 1962, 31 (trinta e um) países da Ásia, África e América Latina se
reuniram no Cairo para estudar os problemas relativos à comercialização dos
produtos primários. Formou-se logO a seguir o chamado ..grupo dos 77" que
passaria a ter a histórica missão de liberar as pretensões ••terceiromundistas". Sob o impacto dos reclamos destes países, reúne-se, pela primeira vez, em Genebra:, em 1964, a ..Conferência-das Nações Unidas para oComércio e o Desenvolvimento,, que acaba por se transformar em órgão subsidiário da Assembléia Geral. A estrutura peculiar da nova entidade revela a
grande contradição dos tempos: de um lado temos os países afro-asiátiCos e
sul-americanos, e de outro, os europeus, americanos do norte, Oceania e Japão. O ófgão dotado de poderes executivos ê o "Conselho", composto de 55
membros, dos quais 31 pertencem ao ••grupo dos 7_7". Pela primeira vez, os
menos favorecidos ganham o domínio de um foro internacional.
Seguem-se reuniões quadrienais, que foram realizadas, respectivamente,
em Nova Delhi (1968), Santiago(l972) e Nairobi (1976). Segundo o economista americano, Richard Gardner, todo este movimento •• ... ofereceu aos
países pobres um novo mecanismo de pressão sobre a conscíência dos países
ricos. Ao mesmo tempo, ele obriga a ·comunidade internacional a tratar de
forma clara e precisa um problema de crescente importância na vida internacional. A tentativa da maioria formada pelos países pobres de impor sua visão das coisas à minoria formada pelos países ricos através de um simples mecanismo de votação teve conseqüências importantes ... "The Global Partnership. New York, 1968, p. 114). A primeira e talvez a mais importante delas
é o surgin1ehto de toda uma estratégia--ínternacional voltada para os problemas do desenvolvimento já então encarado sob uma ótica abrangente.
Consegue-.:se estabelecer um consenso; inclusive entre os ricos, quanto ao fato
de que a ordem "neoliberal" só favorece a uma terça parte da humanidade,
relegando o resto à miséria. A situação com que nos deparamos é reconhecidamente iníqua, porque uns poucos se beneficiam do esforço de todos, anár~
quica, porque não só gerou um verdadeiro caos monetárló-(Veja-se á exemplo
dos Estados Unidos da América que não conseguindo mais sustentar a conversibilidade de dólar em ouro, se viu forçado a mudar as ··regras do jogo" de
forma unilateral) mas também impediu o desenvolvimento das economias periféricas e, finalmente, irracional, porque acarretou üma exploração predatória dos recursos naturais, sobretudo daqueles não renováveis, causando
ainda um profundo desequilíbrio ecológico em determinadas regiões. A cada
povo se há de reconhecer o direito de construir seu futuro segundo suas aspirações, seus valores, dentro, enfim, dos parâmetros livremente escolhidos
pela maioria. EntretantO, esta autêntica ••livre determinação" dos povos só
pode ser assegurada mediante a existência de toda uma estrutura institucional
que proteja as riquezas naturais locais, que assegure sua exploração em beneficio- próprio, que reprima o abuso de poderio concentrado nas mãos dos
abastados. Emerge um direito dos povos ao desenvolvimento, ao bem-estar, à
realização material e espiritual, e isto implica, para os mais favorecidos, no
dever de cooperar, de ajudar, de fornecer os meios necessários à consecuÇãO
do objetivo. A prosperidade de uns não pode doravante se assentar na exploração Tndiscriminada dos outros. O General de Gaulle, quando de sua visita
ao Congresso Nacional, em 1964, numa eloqüuente demonstração de que
também as nações industrializadas despertavam para o problema, assim se
expressou:
"E através do direito que os povos têm de dispor ·de seu destino, pela marcha que cada qual faça em direção ao progresso moderno, tendo em vista libertar o homem da fome, da miséria e da igno-
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rância e não enriquecer a:s oligarquias internas ou estrangeiras, enfim através de aJuda que os Estados abastados emprestem ao me-nos' favorecidos que nós, frai:tceses, entendemos ver instituída ao
longo da Terra eSta ordem nova e fraterna." (General de Gaulle pronunciamento no Congresso Nacional, em 14-10-64.)
Determinados eventos históricos, einbora ocorridos nos estreitos limites
de um país, tiveram marcante influência no curSá das relações internacionais.
Assim é que a revolu.ção de 1789 abalou profundamente a estrutura de poder
. no rriundo então civili~ado; o advento das forças socialist_as_a9 c.omando de
uma máquina eStatal, em 1917, repercutiu de maneira intensa SObre_ a _evolução política do mundo; a crise econômica de 1929 acabo~ por atingii a todos os m~rcados; o emprego de armas nucleares em conflitO bélico (1945) despertou a humanidade para o risco ini.inente de uma catãstrofe universaL A estes marcos históricos poderíamos acrescer a graride crise eriergética que eclodiu de forma particularmente aguda por ocasião da guerra ãrabe-israelense.
No dia 16 de outubro de 1973, os Estados do Oriente Médio produtores de
petróleo se reuniram no Koweit e, além de decidirem aumentar em 70% (setenta por cento) o preço do barril de petróleo (de USS 3,02 para USS 5.12),
resolveram reduzir em 5% ao mês a sua produção desta matéria-prim-a até que
''"os israelenses se retirem completamente dos teriitórios o-cUpados em 1967 e
que os direitos do povo palestino tenham sido restaurados?'. Quatro dias mais
tarde 1 comunicaram qu_e haveria um embargo total em relação a<?s Estados
Unidos da América e aos Países Baixos. Do -pontO de vistã político, o grande
impacto estava em que, pela primeira vez na história, uni grüpo de países subdesenvolvidos passou a ditar regras no plano mundial. Aqueles que até então
'"sofriam'' a hi_stória passaram a ser, igualmente, protagonistas "ativos''. Se
alguma dúvida ainda pudesse pairar sobre a determinação- ea força dos pa1ses
exportadores de petróleo, a decisão adotada em Teerã, ·passados dois meses
apenas da primeira alta, de dobrar novamente o preço do barril (passa de
US$ 5,12 para USS II ,6) veio demonstrar a inequívoca imPortâúcia qtie doravante deveria-se--lhes atribuir. O novo quadro que se formava no cenârio internacional foi descrito com propriedade por Berteloot ... 0 ocorrido em relação ao petrÓleo sucede tambêm, ainda que de 'forma diferente, em relação à
maiol;'ia das outras matérias-priinas. O poder, doravante, não mãis -pertence
aPenas àqueles que têm um grande exêrcito oU altas renda~, ~as igualmente
àqueles que possuem os recursos agrícolas ou mínerais que os outrOs necessitam ... A economia mundial, até aqui completamente articulada em torno do
triângulo Estados Unidos-Europa-Japão, muda de face: o terceiro_mundo adquire uma crescente importância, indústrias são ali instaladas, novas regiões
do mundo despertam para a atividad_e econômica". (Heymann Ph. CB Berteloot- Aujourd'hui et demain: la crise. Ed. J. C. Lattes, 1974, p. 9.)
Se, por um lado, os pobres tornam consciência de sua força, por outro os
grandes centros financeiros, drenados de recursos maciçamente transferidos
para os países da OPEP, ••descobrem" que as relações económicas são interdependentes e que as atitudes unilaterais bruscas acarretam fu~estas conseqüências para todos. E neste contexto que surge a iniciativa patrocinada pelo
governo francês de fomentar o .. diálogo norte-sul". Enquanto alguns governos de países industrializados pretendiam discutir apenas o problema dos recursos petrolíferos, outros, compreendendo melhor que o caminho para a paz
e a fraternidade entre os povos passava pela concórdia, pelo entendimento,
pela negociação, propunham um amplo diâlogo a respeito de todo o relacionamento entre ricos e pobres. Ao abrir a primeira fase da .. Conferência sobre
a Cooperação Económica lnternacio_nal", convocada precisamente para defl~
nir as áreas de interesse comum e tentar compor as divergências, o presidente
do país anfitrião assim se expressou:
ut uma conferência sem nenhum precedente. Pela primeira
vez. ·o conjunto dos problemas económicos será examinado globalmente ... do ponto de vista dos produtores e dos consumidores, dos
países industrializados e dos países em vias de desenvolvimento, dos
países que distríbuem e dos que recebem ajuda ... _o --objetivo desta
reunião é ·a realização da justiça no funcionamerit(> da economia
mundial..." (Palais Kleber- Paris, 16-12-1975, discurso proferido
pelo Presidente V. G. d'Estaing, por ocasião da abertura da conferência.)
Participaram da reunião 8 (oito) representantes de países industrializados (Áustria, Canadá, CEE, Espanha, Estados Unidos da América, Japão,
Suécia e Sii.íÇa) e 19-{dezenove) representantes de países em desenvolvimento
(Argélia, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Camarões, lndia, Indonêsia, Ira~
qUe~-li'ã,JamaTCà---;-México~ Nigéria, Paquistão, Peru, Egito, Venezuela, Iugoslávia, Zaire e Zâmbia) que se dividiram em grupos de trabalho versando, respectivamente, sobre: energia, matérias-primas, desenvolvimento e finanças.
Os trabalhos se desenrolaram ao longo dos anos seguintes com alguns perío~
dos de interrupção.
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De tudo o que se apurou e debateu, pouco redundou em termos práticos.
Seda entretanto utópico pretendermos que em pouco mais de dois anos fosse
possível estruturar as bases de uma coexistência justa e eqilitativa. O grande
passo dado nesta primeira fase dos entendimentos Hnorte-sul" foi o consenso
quanto à necessidade de reestruturação da ordem econômica.
Encontramo-nos hoje às vésperas de uma segunda reunião de cúpula a
ser realizada desta feita em Cancún (México). Alguns países desenvolvidos já
esboçam uma estratégia que visa esvaziar a conferência de qualquer conteúdo
prático. Noticia a imprensa que o Secretário de Estado Alexander Haig .. deixou claro que o objetivo americano era fazer do encontro presidencial de outubro não mais que uma ocasião para a troca de pontos de vista sem qualquer
comprometimento por parte dos líderes nacionais" (Jornal do Brasil, 3-8-81
- p. 9). Seria profundamente lamentável se todo o esforço até aqui despendido na tentativa de elaborar bases mais e_g~ânimes para o intercâmbio entre as
nações viesse a ser frustrado pela atitUde intransigente de alguns. O débito total dos países em desenvolvimento não produtores de petróleo disparou até
quase US$ 400 bilhões contra os USS 75 bilhões de 1970. Estes povos foram
duplamente atingidos pela crise energética, pois, além de arcarem com o exorbitante aumento do preço do petróleo, se vêm na contigência de pagar mais
caro também pelos produtos importados do mundo desenvolvido que, desta
forma, "recicla" sua inflação interna. O terceiro mundo espera que os governos das grandes potências do hemisfério norte se sensibilizem com a dramática situação que vem-se agravando dia a dia e tende a evoluir no sentido de
uma confrontaç3.o de todo indesej_ável e perigosa. Caso não prevaleça a sensatez e continuem os ricos a protelar indefinidamente a solução do angustiante
desnível, haverá uma radicalização de posições que corre o risco de redundar
afinal em conflito armado. O comércio internacional das matérias :primas
precisa ser estabilizado através da criação de um fundo regulador de estoques
e da indexação de preços, de sorte a evitar o aviltamento dos respectivos valores de mercado; a transferência de tecnologia e .de capitais deve obedecer mais
aos· critérios de oportunidade e de conveniência dos necessitados do que aos
reclamos do lucro; a atividade das grandes empresas transnacionais deve ser
estritamente controlada a nível mundial, de sorte a evitar a exploração indevida da mão-de~obra local; investimentos maciços devem ser feitos no campo
da agricultura afim de proporcionar alimentação farta e barata aos carentes;
no campo financeiro, impõe-se a adoção de medidas concretas visando o reescalonamento da crescente dívida dos subdesenvolvidos; concessão de um sistema de tratamento preferencial aos países pobres, no âmbito das negociações mercantis multilaterais; _criação, enfim, de uma autêntica .. ordem
pública intefnacional", que, aliada a eficazes instrumentos institucionais, seja
capaz de coibir as práticas injuStas até aquTverificadas. São estas algumas das
reivindicações básicas a serem deduzidas, negociadas e debatidas em Cancún.
O Chanceler francês Claude Cheisson já manifestou seu apoio às teses
.. terceiro-mundistas", sugerindo inclusive "fórmulas para obrigar um comprometimento maior dos Estados Unidos com a solução do problema ... " (O
Estado de S. Paulo - 4-8-8 I, pág. 36). Cumpre esperar que iniciativas desta
natureza sejam capazes de desarmar os espíritos dos governos do hemisfério
norte ainda resistentes à idéia de reformulação geral do quadro econômico.
Desejamos ardentemente que a reunião de cúpula a ser realizada no México
resulte em acordos concretos definidores de um novo tipo de relacionamento
mais justo e humano. Caso, ao contrário, venhamos a ter novamente os esfon~os frustrados ou meras declarações pomposas sem qualquer conteúdo
prático, corremos o sério risco de caminharmos para uma confrontação de
proporções e conseqüências imprevisíveis.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, se hoje assomo à tribuna desta
Casa para tecer considerações a respeito do panorama económico internacional- notadamente no que pertine ao relacionamento Norte-Sul- é porque
vejo e sinto, na qualidade de parlamentar oposicionista de um pais que se encontra em via de desenvolvimento, a profunda injustiça social que a estrutura
vigente gera. Encontramo-nos inseridos num contexto tal que somos levados
a adotar um padrão de consumo incompatível com as possibilidades e reais
necessidades da vasta maioria. Produzimos o supérfluo e carecemos do essencial precisamente porque o modelo de intercâmbio mercantil até hoje adotado volta-se muito mais para os interesses externos do que os internos. lmportamos tecnologia cara e sofisticada quando deveríamos desenvolver técnicas
próprias voltadas para a nossa realidade. Em se tratando de exportações, entregamos seja mão-de-obra sub-remunerad:a embutida nos produtos aqui
fabricados, seja matéria-prima a preço vil. Terras apropriadas Para o plantio
de alimentos destinadas ao consumo interno são utilizadas para a produção
de gêneros exportáveis. Concedemos toda a sorte de subsídio fiscal a fim de
"baratear" o custo dos bens destinados aos mercados alienígenas, enquanto
taxamos pesadamente o consumidor nacional. Praticamos deliberadamente
uma política de contenção de gastos públicos e de retração económica a fim
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de satisfazer os interesses de nossos credores que, a exemplo do Presidente do
Federal Reserve Board dos Estados unidos- Sr. Volker -,entendem que o
Brasil não deve reescalonar sua dívida. Se por um lado nos engajamos em
projetes f~raônicos a título de absorver "tecnologia de ponta" - caso do
Acordo Nuclear - , por outro investimos somas fabulosas em empreendimentos que visam, na sua essência, abastecer os mercado de além-mar com
matéria-prima barata - caso do complexo Grande Carajás.
. Preocupa-me que este Governo, que durante 17 anos vem voltando todas
as suas atenções para os reclamos do grande capital, venha agora a receber
assessoramento do "Forum das Américas, e do "American Enterprise Institute" na formulação da posição brasileira no diálogo Norte Sul. Vejamos
como se pronuncia a respeito o presidente da primeira destas entidades, Sr.
Mãrio Garnero:
.. Se nós irilãginarmós que a conferência Vai realizar-se, primei~
ro, num país latino-americano e, segundo, que o Brasil e os Estados
Unidos terão participação importante e serão parceiros muito ouvidos nesta reunião, eu diria que ao setor prívado se abre, por meio de
uma ação conJunta, no caso espec"nico, de duas entidades, o Fórum
das Américas e o AEI, que acabam de criar um órgão maior para estudar as prioridades na América Latina, de levar aqueles pontos que
podem ser de importância, seja na área da indústria e do comércio,
da agricultura, ou da açâo básica da iniciativa prívada ... Acredito
que estas organizações poderão dar, a nível de chancelaria, valiosas
sugestões à reunião de Cancún" (O Estado de S. Paulo, 16-9-81).
Enquanto isto, o Congresso Nacional, composto de parlamentares eleitos pelo povo para representar seus interesses, não é sequer auscultado ou informado.
Isto, entretanto, só será conseguido quando atingirmos a verdadeira normalidade institucional.
Entendo, Senhor Presidente, pela importância de Cancún, que o COngresso N acionallá deveria estar representado na Delegação brasileira. {Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM
SEU DISCURSO:
DIÁLOGO NORTE-SUL TERÁ
PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL

Chico Dias, da sucursal da Brasília

Os empresários brasileiros pretendem participar de forma direta dos de~

bates que se realizarão na cidade mexicana de Cancún, em outubro próximo,
quando serã realizada ali a Conferência de Cúpula do Diálogo Norte-SUl,
reunindo presidente e chefes de Estado de vinte e cinco dos mais importantes
países do bloco industrializados e do terceiro mundo, inclusive o Brasil.
Esta participação, embora a reunião seja de cunho_ oficial, se fará através
de subsídios que chegarão às mãos do presidente João Figueiredo, por intermédio do Itamaraty, fornecidos pelo Fórum das Américas, um instituto de
pesquisas de alto nível, financiado pelo empresariado nacional, que hã mais
ou menos quatro anos vem-se dedicando ao estudo de dificuldades e de possibilidades de soluções nas mais variadas áreas do setor.
A participação será de grande importância por dois motivos: primeiro,
porque um similar americano do Fórum das Américas, o American Enterprise Institute- AEI- atualmente dando grande respaldo ao governo Reagan
e de onde o presidente americano tirou 23 de seus colaboradores diretos - ,
deverã também promover o mesmo tipo de atuação junto aos seus representantes na conferência.
O segundo grãriáe-motivo é que está participação poderá levar a reunião
a adotar conclusões mais palpáveis. Isto porque vãrios governos dos chamados países altamente industrializados (entre os quais o próprio governo americano e o inglês) querem que Cancún seja mais uma troca de idéias entre chefes de Estado, mas sem partir para posições conclusivas, situação que o governo brasileiro é fundamentalmente contra. E um dos grandes argumentos
destes governos é que não exitem subsídios mais sólidos ou reivindicações
mais palpáveis que permitam à conferência adotar posições concretas na melhoria do relacionamento com o terceiro mundo.

Prioridades
Sobre a participação empresarial na conferência, diz Márío Garnero,
presidente do Fórum das Américas:
HSe nós imaginai-mos que a conferência vai realizar-se, primeiro, num
país latino-americano e, segundo, que o Brasil e os Estados Unidos terão participação importante e serão parceiros muito ouvidos nesta reunião, eu diria
que· ao setor privado se abre, Q9_I_meio de uma ação conjunta, no caso específico, de duas entidades, o Fórum das Américas e o AEI, que acabam de criar
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um órgão rmi.ior para estudar as prioridades na América Latina, de levar as
posiçõe...;; do setor privado, de levar aqueles pontos que podem ser de importância, seja na área da indústria e do comércio, da agricultura, ou da ação básica da iniciativa privada.
Acredito que estas organizações poderão dar, a nível de chancelaria, valiosas sugestões à reunião de Cancún- acrescentou Garnero.
O órgão ao qual se refere o presidente da F A, nascido da fusão do AEI e
do Fórum das Nações, é a Comissão sobre Prioridades Hemisféricas (CPH),
criada no fim do ano passado e que, conforme se próprio nome diz, pretende
fazer não apcnus um levantamento destas prioridades, como ainda encaminhar soluções para os principais problemas, por meio da elaboração sistemática de estudos e encaminhamento destes aos diversos órgãos governamentais
e organismo-s internacionais, como a OEA ou a ONU.
Dirigida pelos presidentes do AEI, Paul MacCraken, e do Fórum das
Américas, Mário Garnero, a CPH dedica-se este ano a preparar sua primeira
grande reunião de da bates, que se realizará no inído do próximo ano nos Estados Unidos e terá como tema o problema de energia na América Latina.
Neste encontro, serão debatidos os aspectos mais detalhados do problema, com um destaque todo especial para a construção de centrais nucleares
nos vários pa[scs da área e as pesquisas que se estão realizando no campo da
energia alternativa.
Competência

No tocante a um assessoramento de alto nfvel, tanto os governos dos Estados Unidos como o do Brasil não poderiam conseguir um assessoramento
de tanta competência, como o que se propõem os dois institutos, coplementando os trabalhos das chancelarias.
William Baroody, falando recentemente sobre o AEI, sintizou a eficiên~
cia do órgão na preparação de pesquisas que tanto podem ser usadas por um
congressista como por qualquer outr-o tipo de estrategista político. Para tanto, empregam todos os tipos de técnicas. Segundo Baroody, citando como
exemplo um assunto altamente técnico, como a indexação do sistema de tributos. de Willy Felner, um trabalho de 100 páginas, foi resumido por repórteres jovens em um artigo de 600 a SOO palavras.
O AEI tem uma longa tradição em problemas internacionais, conforme
explicação de Baroody:
"Foi a partir da metade da década de 60 que começamos a penetrar realmente na política externa. E a partir de 1971 já tínhamos montado uma divisão especializada no assu_nto, com programas ambiciosos de estudos, semi~
nários e uma publicação periódica agora muito conhecida, chamada Estudos
do AEI sobre Política Externa e Defesa."
Pelo lado brasileiro, o nível de competência não deixa nada a dever. Desde que foi fundado, o Fórum das Américas vem realizando uma série de seminários e reuniões, quase todos contando com a presença do Itamaraty, inclusive com sessões especiais assistidas pelo chanceler Saraiva Guerreiro.
Entre e..;;tes, destaca-se um já r~lizado recentemente sobre energia e outro, que terá início no próximo dia 8 de setembro, quando, com a presença de
ministros da agricultura de quase todos os países do continente, inclusive dos
Estados Unidos, em que será feito um perfil detalhado do setor nas mais variadas regiões.
Embora sendo um instituto brasileiro, financiado exclusivamente por
empresários bràsileiros, o Fórum das Américas conta com nomes de grande
ressonância em todo o continente american-o, ·que colaboram na parte de formação do seu programa como o ex-presidente da OEA, Alejandro Orfilla, o
ex-secretário do tesouro americano Bil Simon, e, entre os brasileiros, homens
das mais variada.<; tendências, como o físico José Goldemberg ou o exministro Mário Henrique Simonsen.
Ho- Fórum das Américas é um organismo concebido para pesquisar
problemas, que conta com o financiamento e a direção de empresários brasileiros, procurando congregar todos os setores num verdadeiro corte vertical
da sociedade" - conclui Mário Garnero.
O SR. PRESmENTE (Passos Pôrto)- A Presidência consulta o Plenário sobre a conveniência de prorrogar por mais I 5 minutos o horário do
Expediente, para que possamos ouvir três Senadores em breves comunicações.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Concedo a palavra ao nbore Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JliTAHY MAGALHÃES (Para uma breve comunicação. Sem re~
visão do orador.) - Sr. Presidente, o motivo da minha interferência, neste
instante, neste período de breves comunicações, é decorrente de notícias que
vi publicadas nos jornais, ontem e hoje.
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Respeito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o posicionamen-tl:f do noSsO co~
lega Dirceu Cardoso, a respeito dos empréstimos que são votados, aqui, nesta
Casa.
Re...;;peito a luta de S. Ex"-quando procura obstruir os trabalhos do -Senado, que tem tido hito no seu trabalho, para que aqui nós não votemos esSes
empréstimos, porque, no entender de S. Ex", são altamente innacionãi"foS:
São motivações das quais nós podemos discordar, como outros Srs. Senadores também podem discordar e com as quais outros, por outro lado, poderão concordar.
Como em várias vezes cm que tive que-interferir em pronunciamentos
<Jqui feitos, ou em Comissões Parlamentares de Inquérito, para evitar que fiquem registradas anais desta Casa manifestações a respeito da posição e da
ação dos Srs. Senadores neste plenário que não correspondem à verdade, por
isso não aceito, Sr.- Presidente, permita-me V. Ex._ Srs. Senadores, não concordar que se diga que somente o Senador Dirceu Cardoso esteja zelando
pela honorabilidade deste Senado. Acho que aqui convivemos com Senadores
todos eles dignos e que respeitam o seu trabalho. Act10 que aqui nóS todos
procuramos exercer os nossos mandatos com a dignidade que a todos nós ê
comum.
Acredito, Sr. Presidentl! e Srs. Senadores, que todos nós buscamos trabalhar na medida de nossas forças, e se muitas vezes alguns Srs. Senadores aqui
não estilo presentes, é porque-estão também exercendo, de qualquer forma, o
seu mandato dentro das necessidades da representação que têm, de fazer sentir os seus pontos de vista.
Eu citaria logo os exemplos mais altos. Se aqui não víamos, em determinadas sessões, a presença do Senador José Sarney, Presidente do Partido Democrático Social e do Senador Tancredo Neves, Presidente do Partido Popular, não é porque S. Ex<'s estavam deixando as suas obrigações, mas porque
estão, também, exercendo a sua função poHtica. Estão trabalhando dentro de
outros ambientes e dentro das necessidades imediatas das suas funções, na representatividade que têm dos seus companheiros, estão também trabalhando
em benefício do País.
Por isso, ê que me permito discordar dessa posição de que apenas o nosso querido companheiro Senador Dirceu Cardoso esteja defendendo a dignidade deste Senado. Acredito que este pensamento, este desejo, esta obrigação
é de todos nós, defender a honorabilidade desta Casa, que, esta sim,_é uma
instituição perene que não depende exclusivamente de ações individuais de
cada um de nós. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRF.SIOF.NTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, segundo inscrito para o período de breves comunicações.
O SR. HEl.\'1010 Nl1NES (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No fim da seffiana transata, fiZ Um brevíssimo comentário, nesta Casa, a
respeito da realização da primeira etapa do Seminário de Avaliação do Sistema Tributúrio Nacional, na cidade de Belo Horizonte. Naquela oportunidade, informei, também, que a segunda etapa desse Seminário deverá ocorrer na
cidade de Salvador. São as duas etapas preparatórias do Seminário de Avaliação Geral do Sistema, que deverá ocorrer, ainda este ano, na cidade do Rio
de Janeiro.
Na minha primeira intervenção, tive a oportunidade também de informar, na esteira dos comentários que se faziam, que a posição do Minístro da
Fazenda deveria ser a de defesa daqueles pontos do sistema tributário nacio~
nal que estão a merecer um melhor tratamento em benefício dos Estados,
principalmente dos mais carentes, e dos municípios de uma maneira geral.
Contrariando a expectativa geral, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo. de 12 de corrente, informa que:
"Se os participantes saíram decepcionados com o pronunciamento do _Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, que disse achar
ainda válido o atual Código Tributário Nacional, pois atende às necessidades impostas pelo rápido desenvolvimento d: 1 País e que por
isso não carece de reforma, por outro lado ficaram dentes de que o
movimento ganha adeptos dentro do próprio Governo Federal."
A notícia afirma ainda:
"Isso porque o secretário da Receita Federal, Francisco Dorneles, em palestra no seminário, afirmou que o atual Imposto sobre
Operações Financeiras- lOF é a "maior distorção do STN nos últimos dois anos", e conlamou os empresários a lutarem pela queda
das taxas deste tributo."
o-que desejo nesta oportunidade é lamentar que o Exmo. Sr. MiniStro da
Fazenda não tenha ido ao encontro daquela expectativa qtie se formou e que
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tinha como certo que S.

Ex.~

faria a defesa de uma mudança radical do sistema

tributário naCional.

Em segundo lugar, desejo focalizar que, ao invés daqueles aspectos que
são essenciais quando se cogita da reformulação geral do sistema tributário
nacional, invoca-se e toma-se agora como uma espécie de bode expiatório o

Imposto sobre Operações Financeiras, que, se guarda relação- e guardacom o sistema de uma maneira geral não tem entretanto o poder para

Passa~se
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Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, todas as matérias da pauta de hoje deixam de ser submetidas à consideração do Plenário, i.Imã vez que dependem de votação.
São oSseguintes os-itf!ns cuja votação é adiada.

deformá-lo a tal ponto que, através dessa deformação, os Estados e os municípiOs brasileiros vivam à busca de recursos muita vez para a satisfação das
suas necessidades mais elementares.
O que importa. Sr. Presidente e S_rs. Senadores -

e é por isto que mais
uma vez me _encontro nesta tribuna_- é que o Governo Federal- e Falo diretamente ao_GovernO Federal, porque o poder de iniciativa é do ExecutiVo,-e
todus sabemos o quanto é difícil a aprovação de uma emenda constitu.cion-al,
sobretudo relativa a esses aspectos em que é difícil obter-se uma junção de
pensamentos- se disponha a uma conjugação de orientação para que se alcance uma mudança, para que se obtenha uma modificação no sistema tributário nacional.
Então, Sr. Prcsidcrlte c Srs. Seil.adores, o que importa é que aqueles textos complementares da Carta ·constitucional soFram modificações, a fim de
que o produto da receita tribUtária seja distribuído mais eqUitativamente aOs
Estados e aos municípios, Estados e municípiOs que, de uma maneira geral_,
não dispõem-- é bom frisar maís- uma-VeZ- do mínimo indispensável para a
realização da suas obrigaçõeS maiS iinediatas. Daí, Sr. Presidente, por que ao
longo dos anos não me tenho cansado de pedir desta tribuna a modificação
do _Fundo de Participação dos Esiados e dos municípios e a modificaçãO do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias, mecanismos que são os priricipais
responsáveis pela acumulação e pela distribuição de recursos, por parte do
Governo Federal, aos Estados e aos municípios.
Aqui estou. por conseguinte- e mais uma vez- para reclamar do Governo Federal estas providências, sem as quais nós não teremos, jamais, uma
distribuiçãõ eqüitativa da receita deste País. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, último orador inscrito para breves comunicaçõesA
O SR. HUMBERTO LUCENA {para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Srs. senadores:
A propósito do projeto governamental que dispõe sobre modificações na
Previdência Social, recebi e leio para que conste dos Anais do Senado Federal
a seguinte correspondência:

'"ASSOCIAÇÃO DOS AEROVIÁRIOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO RIO DE JANEIRO- "A.A.A.P.R.J."
-FUNDADA EM 20-6-1980. COM SEDE A AV. PRES.
WILSON, N• 210- 5• ANDAR- SALA 502
Rio de Janeiro,- 31 de agosto de 1981
Sr. Senador: Humberto Lucena:
Vimos comunicar a V. Ex' e demais parlamentares o repúdio de
todos os aeroviãrios aposentados e pensionistas contra a mensagem
do Governo que pretende a:caôar com os 10% (dez por cento) do
"I.N.P.C." nos salários dos aposentados e pensionistas que ganham
de 1 (um) a 3 (três) salários-mínimos. f. contra este ato ignominioso
que o Governo quer impor aos aposentados e pensionistas que pedimos a pronta intervenção de V. Ex• para votar contra este projeto
insano e atentatório à dignidade dos aposentados.
Evitando onerar os orçamentos das empresas, o_ Governo optou pela oneração do orçamento dos trabalhadores e sangrou, sem
piedade, o orçamento do aposentado. Não tem explicação plaus[vel
repassar aos aposentados responsabilidades de dívidas que não fizeram, ainda mais que o trabalhador, ao se aposentar, já perde mais
de 30% (trinta por cento) do seu salário.
Para se ter uma idéia do exposto, basta lembrar que em apenas 4 (quatro) anos, sem precisar recorrer às estatísticas oficiais, os aposentadosjã perderam mai::. de 100% em seus vencimentos.
Para finalizar, esperarn:ospoaer contar com o espírito patriótico e social de V. Ex~, votando contra este covarde projeto.- Virginio Pereira da Silva Presidente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do fupedien-

te.

Conti_illlação da vOtação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ão n9 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstiino exterrio n-o valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 198I, das Comissões:
-de Constffli_içâo fi Justiça, lP pfonunciam"ento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n"' 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do senador Mendes Canale; e
-de Finanças (29 pronunciamento: em virtude de documentaÇão anexada), apresentando Emenda n'i' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Frage!li, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
Votação,_ em turno únicO do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de I 979 (n9
3.467 (77 na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favoráveL
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educarão e Cultura; e
-de Finanças.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 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 dívi~
da consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981 da Comissão:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 619
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupê (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 621 de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
--de Municípios. favorável.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 625,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte inilhões 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 Munidpios, favorável.
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7
Votação, em turno único do Projeto--de Resolução n~' 96, de 1981 (apre-.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 409.
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP), a elevar em Cr$
404955.908,72 (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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 205, de 1980 (apre~
sentado pela Com"issão de EConomia como-·conclusão de seu Parecer nl' 1.356,
de 1980), que a:u-tortza ffPrefeitUra MuniCipal de Santo Andrê (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milh_ões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oifenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida~
da tendo
PARECERES, sob nos L357 e L358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apre~
sentàdO--peii-Cornissão cte Economia como conclusão de seu Parecer n~' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.0 I 7.802,61 (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 Município. favorável.

9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 7, de 1981 (apre~
sentado pela COmissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 21~ de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725~00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinCo cruzeiros) o 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 Munic[pios, favoráveL

15

16
Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n~' 5, de 1981 (apresentado peJa 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· C U:m 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 Municfpios, favorável

10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 68, de 1981 (apresentado pela Comissão _de Economia como conclusão de seu Parecer n9 42 I,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em CrS 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos míl cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 198[, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
ll
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 cinqUenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pel3 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 Municfpios. favorável.

18

12

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
CrS 282.483..:6~0,00 (du_zentos e oite_ntae d~is mi~hões, quatr<?centos e oitenta
e três mil. seiscen-tOs e trinta crllzeil·õs) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráveL

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 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 vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consol_idada, tendo
PARECERES, sob n9s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montara; e
- de Municípios, favOrável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economja como concfusão de seu Parecer n~' 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a conH
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (neve 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.

19

13

20

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econoinia corno 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, favorãvel.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de I981), que autoriza à Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ I30.213.939A5 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
·
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nll 396,
de 1981), que autoriza o Governo d_o Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr:li 128.968.800,00 (cento e Vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o mõ-ntarite de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22

Discussão, em turno único, 'do Projeto de Resolução n'? 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvi1e (SC) a elevar
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 68·0; de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
23

Votação, em turno_úo_ico, 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.
24

Votação, em turno único, do Requerimento nll 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 1711 aniversário da Revolução de março de
1964.
25

Votação, em turno ú_nico, do Requerimento nll268, de 1981, do Senador
Marcos Freire. solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do _Senado nll 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).
26
Votação, em turno único, do Requerimento nll 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone~
tãrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de T98T.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, noS termos do aft. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nll 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
28
Votação, em primeiro turnO, -dO Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
29
Votação, em primeiro turno, do Pfojeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionms, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
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--de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Líns; e
- de Finanças, favorável.
30

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 sobré 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.
31
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 Quércía, alterando dispositivo da
Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre~
vidência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
32
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 lJII~Salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituirão e Justiça, pela inconstitucionalidade.

33
Votação, em primeiro turno (apreciação-preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado o'? 16:,, 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.

34
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318 de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-di! Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n 11 309 f8 I, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Ainda hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, como Líder.
O SR. ALBERTO SILVA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há dois meses tive a oportunidade de fazer uma visita ao Ministro da
Educação, e conversando com S. Ex• o Ministro Rubem Ludwig, pude apreciar o que S. Ex• estava propondo fazer neste País, em termos de uma reforma
na educação, principalmente na educação de base.
Propunha S. Ex•, exatamente, inverter a pirâmide, isto é, concentrares~
forças do Governo Federal e, por sua vez e através do Governo Federal, dos
Governos Estaduais e Municipais, para uma ação concentrada na educação
de base, desde o pré~primário até o }9 e 211 graus~
S. Ex• organizava, naquela ocasião, um plano que viria ser, naturalmente, objeto de uma proposição para se incluir mais recursos do orçamento da
República para o Ministério da Educação.
Os jornais discutiram -muito a luta travada pelo Ministro, no sentido de
que seu orçamento não fosse cortado e que os recursos globais, que ele imagi~
nava para essa tarefa, que tOdos nós conhecemos de perto, fossem àquele Ministério destinados. Tivemos a oportunidade d~ com S. Ex• lidar na tarefa gigantesca de provar ao País que, com recursos e boa vontade, a educação seria
realmente como é: a coisa mais importante a se tratar num país preparar aju~
ventude para os dias de amanhã.
E é com uma satisfação muito grande, Sr. Presidente, que quero registrar, nesta tarde, um voto de congratulações ao Ministro Rubem Ludwig pela
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vitória que obteve, mantendo o orçamento que fez para o Ministério da Educação e voto de congratulações ao Senhor Presidente da República, por ter
sido sensível à proposição do Ministro, nimia tarefa, que aparentemente não
é importante, mas quero repetir aqui: o problema mais importante deste País
é a educação, é a preparação de sua juventude e do seu povo para os dias de
amanhã. Com este fato quero registrar u:m acontecimento que não pode passar desapercebido nesta Casa e que deve ficar registrado nos Anais.
Pela primeira vez, creio eu, o Ministro da Educação consegue manter um
orçamento que ele considera fundamental, para que possa inverter, neste
País, a atual situação de que a pirâmide estava invertida: na base, nada; e nas
universidades, tudo.
Parabéns ao Sr. Ministro e parabéns ao Senhor Presidente da República.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o~ seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diversos assuntos devemos tratar no nosso pronunciamento de hoje,
para começar, vamos nos ater ao pronunciamento do nobre Senador Jutahy
Magalhães, que, sangrando na vida da dignidade da Casa e a pretexto de uma
nota de jornal dada sobre a minha atuação, vem dizer que todos nós, Senadores, desempenhamos bem o nosso mandato.
Sr. Presidente, estou de acordo com a afirmação de que nós estamos revestidos da mesma dignidade, todos, não hã exceção. Todos nós temos uma
capacidade de luta diferente, Sr. Presidente, todos nós temos uma característica própria.
Nós, desde a primeira hora, desde quando se iniciaram os empréstimos
-não fOi agora, Sr. Presidente, não foi~ [~bre do feno que nos deu, foi um
estado de consciência quando passou aqui o primeiro prOjetO de empréstimo
- votamos contra.
Se S. Ex• se der ao trabalho de investigar os precedentes parlamentares
vai encontrar essa decisão: votamós corifi'a.
Portanto, Sr. Presidente, não foi uma febre de última hora, passageira,
foi um estado de consciência que se apoderou de mim e que vou com ele até o
fim, haja o que houver.
_
Hoje, já vejo que, na Casa, alguns SenadoreS- ~e acomPanham. Houve
uma oportunidade em que a Bancada da Oposição chefiou esta votação contra os empréstimos, e durante um semestre, os empréstimos não passaram.
Portanto, sozinho, eu só posso dar o meu protesto, o que vou fazer até o fim.
Então, Sr. Presidente, encarado sob o ponto de vista do empréstimo, de
fato desde a primeira hora tenho lutado. E não é fãcil erguemo-nos para falar
e vermos os colegas abandonarem o plenário para não ouvir aquele realejo,
todos os dias, em todas as sessões, entra semana, sai semana, entra mês, sai
mês, entra semestre, sai semestre, entra ano, sai ano; não é fácil. Se não se tiver um heroísmo íntimo muito grande, a gente também cai. Quantas vezes
ouço até murmurações de ilustres Senadores e Senadoras sobre este meu procedimento, mas eu continuo a despeito disso tudo; e vou continuar.
De fato, quanto aos empréstimos, fuí eu qUe arvorei esta bandeira; hoje
há Senadores que me acompanham, que lutam comigo na mesma trincheira,
lutam comigo no mesmo pé de igualdade. E lamento que a Oposição tenha
desistido daquela posição de contrariar os empréstimos, pois, assim, eles não
teriam saído.
Portanto, Sr. Presidente, em matéria -de empréstimos, fomos nós que, feliz ou infelizmente, desde o início, votamos contra. Não temos merecido da
Hora do Brasil, da Casa, às vezes, o registro. Mas, como sempre tenho dito,
agem como os grandes jornais da minha terra, do meu Estado, que silenciam
a respeito das minhas intenções, aqui, na Casa, e me julgam um grande mudo
no Senado.
Sr. Presidente, tudo isto, por quê? Porque fui o Senador eleito com a
mais exppressiva votação do meu Estado até o momento.. desde os tempos de
"Dom João Charuto" até os dias que correm. A mãgoa é esta. Os jornais não
dão. notícias para esmagar, no silêncio das suas páginas, a minha atuação,
aqm, no Senado.
Não só tenho lutado contra os empréstimos; Por tanta coisa tenho falado
e tenho lutado. Pois bem, Sr. Presidente, fui eu que arvorei a bandeira de contrariedade aos empréstimos. Hoje, hã, aqui, cinco ou seis Senadores que votam ~omigo. Lutei, Sr. Presidente, aqui, contra a Mesa passada, sob a Presidência do ilustre Senador Luiz Viana. Foram dias tremendos, aqui, sozinho.
Fui considerado, aqui, por aquela bancada, às vezes- não a bancada de Senadores, mas a bancada de jornalistas - como homem doido.
Assim, Sr. Presidente, com relação aos empréstimos venho lutando e,
noto, Sr. Presidente, uma vontade louca, se pudesse, se tivesse força para im-
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pedir que esses empréstirrios passassem, eu faria tudo. Mas não consigo. Eu
sozinho, com um grupo de 3, 4, ou 5 que me acompanham, nós não podenios
dar conta disso.
Com-relação à energia nuclear, Sr. Presidente, trago aqui um dado interessante...
·- ·
O Sr. Passos Pôrto - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Passos Pôrto- Eu estava aguardando quando V. Ex• chegasse ao
fim desse pronunciamento sobre os empréstimos. Porque realmente o que
chama a atençãq a todos nós que temos em V. Ex• um dos mais brilhantes
parlamentares brasileiros, nós que conhecemos V. Ex• na Câmara, como um
grande líder municipalista, V. Ex• que começou a sua carreira política no
Município, que Tol permanentemente um defensor do seu Estado, na tribuna,
do Palácio Tiradentes e, depois aqui em Brasília, o que nos causa espécie é
que V. Ex~ sabe muito bem que esses empréstimos às prefeituras e aos municípios são, inicialmente, decorrentes dessa estrutura financeira vigente no País
-há poucos instantes aqui ressaltada pelo nobre Senador Helvídio Nunescom uma concentração de tributos federais e não há recursos nos Estados e
nos municípios nem para as suas despesas básicas. Então, como não há mais
recursos federais a fundo perdido,. todo dinheiro que vá para a prefeitura ou
para o Estado está indo através de empréstimo ou externo ou interno, através
da Caixa Econômica. Então, o que ocorre? Vários Estados aí, inclusive o
meu, estão com programas de habitação popular, em convênio com a Caixa
Econômica, recebendo dinheiro do FAS. Esse dinheiro está cadá-vez mais ficando Caro porque ele não está sendo liberado para os custos de obras que já
estão até muitas em execução. São cerca de 170 entre empréstimos a Estados e
a municípios que estão aí truncados, fechados, obstruídos e, afinal de contas,
estamos até dificultando o melhor emprego dos fatores de produção dos Estados e municípios. O que nos causa espécie é justamente isso, que V. Ex•, obstinadamente, de uma forma genérica, é contra o empréstimo ao Estado e ao
município dizendo, inclusive, que ele é inflacionário, o que ninguém pode
acreditar e entender, esses empréstim"os. Porque sabe bem V. Ex• que inflação
é um aumento dos meios de pagamento. O empréstimo não é, o empréstimo é
dos recursos internos em circulação.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Que barbaridade! Este aparte não faz
justiça à inteligência de V. Ex•
O Sr. Passos Pôrto- Mas está fazendo justiça a V, Ex~ V. Ex• não deveria se obstinar nessa obstrução porque ela, de urna certa forma, está prejudicando até a paz social.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Vão descobrir no fim, Sr. Presidente,
que se houver uma revolução fui eu quem a desencadeei.
O Sr. Passos Pôrto - Não, mas foi um dos agentes.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aí estarei nela mesmo!
O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• pode se inscrever que V. Ex~ será um dos
autores.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pode dizer que estou com o meu nome
na primeira que vier.
O Sr. Passos Pôrto - Pode não ser da revolução, mas da contrarevolução.
O SR. DIRCEll CARDOSO - Que barbaridade!
O Sr. Passos Pôrto - De modo que, faria nesta tarde, neste final de semana, a V. Ex• um apelo- que abrisse_ um crédito de confiança aos estados e
municípios, e permitisse que esses empréstimos saíssem para desafogar as
economias das administrações municipais e dos estados, que estão a clamar
por esta aprovação em benefício de todos nós. É o apelo que desejava fazer a
V. Ex", neste final.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nobre Senador, como jã disse e repito,
o ~parte que V. Ex• me deu não estã à altura da inteligência de V. Ex• porque
o JUlgo~~ dos homens mais inteligentes com assento na Casa- julgo não,
todos nos JUlgamos- e todos os parlamentares o têm nesta alta fonte Ainda
hoje, na sessão dQ_Congress_o, ouvi uma homenagem prestada a v.
po;
um deputado do seu Estado exatamente neste sentido, no que representa a
sua inteligência, a sua integridade, o seu valor, a sua combatividade, a sua visão, o seu patriotismo e, sobretudo, o seu amor ao seu Estado. Pois bem,
nobre Senador, eu fui municipalista e sou municipalista. Ser municipalista
não é ser favorável a empréstimos para obras inteiramente adiáveis numa
hora em que o Brasil tem que fazer economia de tostão.
'
O Sr. Jutahy Magalhães;- Permite V. Ex• um aparte?

Ex•
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Permita-me apenas concluir meu raciocínio; emseguida, darei o aparte a V. Ex• com muita satisfação.
Portanto, a inflação é o excesso de gastos- só isto. É a maior_ teoria do
mundo e isto jâ citei aqui- o prêmio Nobel de Economia- nos entrou por
um ouvido e saiu por outro. Querem emprestar? Emprestem! Citei o Sr. Golbery porque, hoje, ele é um homem, um vulto político à esquerda ou à direita,
não sei, não Cstã na linha do centro do pensamento do PDS. Para recordar V.
Ex•, vou citar, novamente, o que ele disse sobre os empréstimos Golbery, que
foi chefe de V. Ex• e, hoje, não é maiS chefe_, V. Ex• é quem é o chefe dele. Nas
mutações e transformações da vida pública, a gente tem isso. Na geopolítica
da vida pública, Sr. Presidente, tem dessas coisa. Hoje, quem serra de cima
obtém todo o direito de jogar o pó de serra e de cuspir no que está debaixo.
Mas, quando o que está embaixo passa para cima, então, os mesmos direitos
lhe são conferidos. Então, é o caso aqui. Quando o Sr. Golbery comandava a
ação do partido de V. Ex• era muito ouvido. Hoje, S. Ex• caiu em desgraça V.
Ex• não o ouviu.
Diz o Golbery sobre a obstrução, em O Globo, de 5 de junho de 1981, diz
ele aqui:
"GOLBERY F A OBSTRUÇÃO
Diante da impossibilidade de mobilizar a bancada do PDS no
Senado para acabar com a obstrução promovida pelos partidos de
oposição, o ministro Golbery do Couto e Silva, chefe do Gabinete
Civil, decidiu agir pragmaticamente. Um levantamento das matérias
obstruídas na ordem do dia levou-o a verificar que não existem projetas importantes para o Governo a serem votados, mas apenas empréstimos a governos estaduais. Por isso, o Palácio do Planalto deixou de dar, por enquanto, imp~.,rtância ao movimento obstrucionista no Senado. E atribuiu-se ao ministro Golbery um comentário
sobre o episódio: a obstrução estaria, nestr fase, auxiliando o Governo Federal a não dispender dinheiro e 1 obras estaduais, o que
ajudaria no combate à infláção.''
O Sr. Passos- Pôrto- Estou de acordo com V. Ex•, pois está ajudando
ao Governo Federal.
O SR. DIRCEU CARDOSO- O que me estarrece é V. Ex•, que estava
contra, agora estar a favor.
O Sr. Passos Pôrto - Agora, V: Ex• não ajuda aos governos estaduais e
municipais.
O SR. DIRCEU CARDOSO- O autor da frase não sou eu. :to ilustre
General Golbery, a quem tenho em alta conta. Nunca foi meu chefe, nunca
tive confidências com ele, nem nada; mas acho que é um homem que prestou
serviços a este País e poderá vir a prestá-los ainda. E continua prestando.

O Sr. Passos Pôrto - Nós todos o admiramos.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o volume
de empréstimos é maior do que a capacidade de emissão de dinheiro do GoR
verno Federal. A máquina da Caixa Económica não produz tanto dinheiro
como a guitarra do Senado.
Mandei fazer este livro - "Empréstimo's aos Estados e Municípiosn e
está tudo aqui compendiado, mês por mês, Estado por Estado, Município por
MunicípiO~ -ariO por ãno, desde 1979 até hoje. Por exemplo, se V. Ex• quiser
empréstimo de Sergipe em 1979, em 1980, em 1981, estão todos aqui os Municípios de Sergipe, 79, 80 e 81.
Sr. Presidente, a sessão hoje está com poucos Senadores, embora ilustres,
mas quero que, no primeiro dia que nós fizermos a votação com número, nós
vamos ver aqui quanto de dinheiro nós já demos em empréstimos, em 79, 80 e
81, a Estados e Municípios. E depois, Sr. Presidente, nós queremos combater
a inflação. Então, nobre Senador, a minha posição é esta: antes de MunicíR
pios e Estados, nós temos que ver o povo que passa fome.
O nosso inimigo, já tenho dito aqui várias vezes, e vou repetir, porque
não tenho capacidade de melhorar os argumentos, nem de alterá-los, nem de
trazer novos, porque é um assunto que eu trato hã dois anos, todos os dias
aqui. Essa mesma missa seca, que uns ouvem constrangidos, e outros saem
dando com a porta nos batentes.
O Sr. Jutahy Magalhães- Será que V. Ex• permite uma interferência,
agora?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Um minuto, que já concluirei.
Sr. Presidente, se eu disser o volume de dinheiro em 79, em 80 e em 81, os
Senadores deverão ficar estarrecidos, mais do que eu. Muita gente que aprovou jã esqueceu, mas eu não esqueço.
Sr. Presidente, para se ter urna idéia, só em três dias de junho, quando a
ilustre Bancada da Oposição se atrelou ao carro do Governo, para a passeata
triunfal dos empréstimos, quando, repito, a ilustrada Bancada da Oposição se
atrelou à ilustrada Bancada do Governo, para, ambas, apoiarem a política
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dos empréstimos, em 3 dias, nós fizemos jorrar no País, Sr. Presidente, 48 bilhões de cruzeiros, um bilhão e 50 milhões de dólares, que, convertidos aos
100 cruzeiros, são 1~5 bilhões de cruzeiros, em número redondos.

•

O Sr. Passos Pôrio- Muito menos que o empréstimo externo deste mês.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Se o argumento é este... muito menos
do que eles gastam com a nuclear, em Itaipu, na Ferrovia do Aço, em Minas,
lá no Nordeste, em Tucuruí. Se este é o argumento, vamos gastar à vontade.
Sr. Presidente, e ainda mais: 300 milhões de marcos, que vão a outra
fração de bilhões de cruzeiros. Só em três dias jogamos, portanto, quase 200
bilhões de cruzeiros em circulação. Eu pergunto: a Casa da Moeda emitiu, em
1981, 200 bilhões de cruzeiros? Não.

O Sr. Passos Pôrto -

Mais.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Se V. Ex• quiser argumentar assim, sem
dados, sem nada ...

O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex' Permite um aparte?

.-

O SR. DIRCEU CARDOSO- Desculpe, primeiro o nobre Senador Jutahy Magalhães, em seguida ouvirei V. Ex•.
Ou V. Ex• faz muito empenho?

O Sr. Humberto Lucena- Não, primeiro o Senador Jutahy Magalhães.
O SR. DIRCEU CARDOSO fone porque já estava agastado.

Pensei que estivesse arreando o micro-

O Sr. Humberto Lucena - Não, arriei o de cã, mas estou com este à disposição.
O SR. DIRCEU CARDOSO - :t porque S. Ex• pediu o aparte e quero
antes, responder. Vejam bem, Srs. Senadores, isso é só em três di:is. Em três
dias a inflação não cresceu no dia 19 de julho, não cresceu em 19 de agosto,
está crescendo em Seteinbro, outubro e novembro, porque o seu efeito inflacionário é de três ou quatro meses. Sr. Presidente, nós deixaríamos de atender
ao município a, b e c, mas não deixamos de pelo menos evitar que o povo que
ganha pouco não tivesse dinheiro para o pão sagrado de cada dia, o que está
havendo. Diz aqui estatíStica Que eu tirei, nós estamos comprando, hoje, 40%
menos de carne, 30% menos de leite e 20% m(:mos de pão. Então, digo o seguinte: nós vamos sair daqui hoje. Eu convoco V. Ex•, o nobre Senador Jutahy Magalhães, o nobre Senador Itamar Franco, o nobre Líder da Oposição,
a sairmos de carro e irmos correr as padarias daqui, e vamos verificar se não é
verdade os 30% de leite e os 20% de pão a menos. E vamos correr os açougues,
se não for 40 a 50% de carne! Tudo isso são todas as concausas dos efeitos inflacionários, todos. Inclusive V. Ex• gastar mais na sua casa por mês. Inflação
é gastar demais. Inflação, Sr. Presidente, não é só empréstimo, não. Inflação é
qualquer um gastar demais, está inflacionando. Qualquer um que tiver Cr$
10,00 no bolso e gastar Cr$ 15,00. estã inflacionando.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço o aparte que V. Ex• me concede. V.
Ex• está me honrando com esse aparte; a qualquer momento ficarei muito satisfeito em poder aparteá-lo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• está muito sibilino, hoje. Mas eu
não sou homem sibilino. Entre de pé na cara de uma vez. Não vem com sibilino, não. Entre com sua música, que eu danço com sua música. Não venha reR
cente e sibilino, não, porque ...

O Sr. Jurahy Magalhães- De jeito nenhum. Jamais darei uma canelada
em V. Ex!l.
O SR. DIRCEU CARDOSO como o caxarnbu baiano.

... danço qualquer música. Eu danço

O Sr. Jutahy Magalhães- Qual é essa dança baiana, que não conheço?
O SR. DIRCEU CARDOSO- :t aquela das pedradas no Governador e
no Prefeito.
O Sr. Jutahi·- Magalhães- Não existiu isso.
O SR. DIRCEU CARDOSO-ta dança das pedradas no Governador
e no Prefeito de Salvador, quando não deixaram que eles falassem.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' está se deixando levar por muita intriga.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Venha com o caxambu, que estamos
dançando.
O Sr~ Jutahy Magalhães- Não vou com o caxambu baiano, não. Vou
ver se aprendo alguma dança capixaba, para ser mais gentil com V. Ex•.

•
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O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex•, com esse mestre-sala exímio que
é o seu Governador, já dançou tudo quanto foi tango, tudO quanto foi maxixe, tudo quanto foi samb~.
O Sr. Jutahy Magalhães - Mestre-s:ala não dança tango.
O SR. DIRCEU CARDOSO -)VIas, ensinou V. Ex• a dançar.

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, V. Ex• permite dar o aparte? V. Ex~
quer que eu vá agressivamente quando eu não tenho a menor intenÇão de ser
agressivo. Pelo contrário, por V. Ex• só tenho admiração e respeito, conforme
fiz questão de declarar na minha manifestação aqui, apenas discordando não
de uma manifestação de V. Ex~.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

•

QuJO não foi minha.

O Sr. Jutahy Jorfagalhães- Por isso mesmo é que estou estran~_ando V.
Ex• está tão agressivo assim.
"
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• viu. Ontem, o Sr. Presidente estava aqui na Casa e presidiu o Congresso, V. Ex" estava lá presente, poucos
Senadores estavam presentes. Quase resistindo fisicamente a pressão de deputados.
Quase não, resisti fisicamente, ia para a luta mas, não me abati. V. Exllls
ainda vão viver aqui muito tempo·e vão ver isto. Eu já disse: prefiro morrer
na luta a morrer na cama. Aviso aos navegantes. Prefiro isto, V. Ex' viu lá,
ontem, inclusive desacatos pessoais, lá na frente dos Deputados, porque são
moços, estão em pleno vigor, em plena massa e pensam que nós, velhos Senadores, já no fim da vida e com pé na cova, que nós vamos correr.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ permite o aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães- Eu fi~_ questão de declarar que V. Ex" está
exercendo um dire~to democrático de ser-COOtra os empréstimos. Eu discordo
em algumas coisas, porque considero que V. Ex', sendo contra, genericamente, está comentando um equívoco. Porque, como V. Exlll mesmo fala em defender as classes mais humildes, muitos empréstimos são também para atender c:ssas populações humild_es dos estados, dos municípios.
O SR. DIRCEU CARDOS~O- São uma fração infinitesimal da grande
classe.

O Sr. Jutahy Magalhães-- V. Ex• permite o aparte ou não, nobre Senador? Estou dando o aparte e V. Exf. está interrompendo, não está permitindo.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

•

Eu concedo o aparte.
O Sr. Jurahy Magalhães- Exatamente. Seja uma fração, seja apenas um
empréstimo para as casas populares, seja um empréstimo para permitir que
um determi~ado Estado tenha condições de pagar ao seu funciõi:talismo; seja
um empréstimo para permitir que um Município faça um serviço de esgoto lá
na sua comunidade; seja um empréstimo para atender às populações pobres,
fave\adas daquele Município. Então, qua-ndo V. Exlll generaliza, é que eu acho
que há um equívoco. Se V. Ex• fosse contra àqueles empréstimos, considerasse que deveriam ser adiados, que não teriam necessidade de recursos inadiáveis, está certo.
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• votaria nesse sentido?
O Sr. Jutahy Magalhães - Poderia até votar.
O SR. DIRCEU CARDOSO -
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Olha aí, poderia. Nunca votou.
O Sr. Jutahy Magalhães- Eu não sou obrigado, Senador, a concordar
com o pensamento de V. Ex•, mas estou dando apenas uma opinião. Quando
V. Ex~ coloca todos os tipos de empréstimos dentro daqueles que são adiáveis, V. Ex' não está atendendo a uma realidade nacional de que vã rios municípios estão recebendo esses recursos - e tem certos tipos de recursos que
não são inflacionários- e que, no entanto, esses municípios estão precisando
e necessitando desses recursos para obras de interesse social, e estão também
sendo sacrificados. E esta a discordância que tenho de V. Ex•, quando V. Ex•
generaliza, em tudo que se faz quando se generaliza, sempre existem os equívocos, sempre existem os erros.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex•, mas devo
dizer que para se combater o emprêstimo, Sr. Presidente, eu tenho que combater todos sem exceção. Então, um empréstimo concedido ao Município de
Itapetinga, na Bahia, que vai, Sr. Presidente, valorizar o núcleo residencial
construído há pouco pelo prefeito, vai"dar de fato um status maior, de segurança, de conforto de habitabilidade àqueles habitantes, mas vai representar
um coeficiente na diminuição do poder aquisitivo do dinheiro.
Nobre Senador, V. Ex• vai querer negar, particularizando demais.

O Sr. Jutahy Magalhães- Assim V. Ex• vai acabar dizendo que o Govern-o não deve realizar nada, deve ter uma recessão absoluta, não deve gastar
nada porque tudo que gasta é inflacionário.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Tudo que gasta-se hoje é inflacionário.
O Sr. Jutahy Afagalhães- Então, vamos cair numa recessão total e absoluta, não vamos gastar nada.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Nobre Senador, tudo que se gasta hoje é
inflacionário.

O Sr. Jutahy Magalhães -

Então, vamoS parar vamos parar tudo.

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Eu tenho uma posiçãO que V. Ex• não

tem.

O Sr. Jutahy Magalhães- Realmente, neste ponto V. Ex• e eu nisso discordamos totalmente. V. Ex• é a favor da recessão total e absoluta, estã bem,
é um ponto de vista que eu respeito, mas ·de que discordo.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Aqui, nós todos discordamos.
Agora mesmo ouvi V. Ex• ser contra a sublegenda, outros são favorávei:5
e assim por diante. Então, cada qual tem o seu ponto de vista. Há uns que têm
o ponto de vista diferente; uns têm o ponto de vista que têm de agradar a S.Ex~J. o Governador; outros que não têm Governador para agradar não têm ponto de vista nenhum. Muitos têm o ponto de vista de que têm que agradar a S.
Ex~ o Governador; outros que não têm Governador para agradar não tem
porttó de vista nenhum. Muitos têm o ponto de vista de agradar a S. Ex" o
Governador, este é que eles não podem desagradar.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite?
Pois não.
O Sf. Jutahy Magalhães- V. Ex• está cometendo uma grande injustiçacom o seu companheiro, não tenho nenhuma preocupação em agradar, mesmo porque, neste ponto, estou inclusive discondando dele, ele apóia a sublegenda, e eu sou contra. Não estou_ querendo agradar fulano e sicrano. Então
não cometa essa injustiça com um cOmpanheiro de V. Ex•, porque se V. Ex•
conhece bem a política do Espírito Santo, permita que eu conheça também a
do meu Estado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, nós temos que generalizar, porque nós podemos satisfazer a vrnte mil brasileiros, mas dimiri.uímos o
poder aquisitivo pára- cento e vinte milhões de brasileiros.
Então, Sr. Presidente, a minha posição é esta. O inimigo do Governo
chama-se inflação. É inimigo do PDS, é inimigo do PMDB, PP, PDT, PDR,
PT de todos os partidos.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex' me permite?
O SR. DIRCEU CARDOSO -

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.
O Sr. Humberto Lucena- Estou ouvindo diariamente V. Ex• e os seus
argumentos são bastante conhecidos por toda a Casa. Mas V. Ex• tem insistido muito em nos acusar, a nós da Oposição, de que estamos atralado ao partido do Governo no apoio aos emp~êstimos e que abandonamos a obstrução.
V. Ex• aí se equivoca, nobre Senador Dirceu Cardoso, a nossa obstrução não
foi aos empréstimos, a nossa obstrução foi para forçar o envio ao Congresso
Nacional dos projetas de reforma eleitoral, apenas, coincidentemente, naquela oportunidade, a pauta dos trabalhos do Senado estava repleta de projetas
de empréstimos, qt.ie foram realmente retardados pela obstrução. Agora, nós
da Oposição, particularmente do PMDB, sempre colocamos, como questão
aberta a votação dos empréstimos- V. Exlll tem visto- por duas razões: primeiro, porque a grande maioria da Bancada entende- como bem acentuou
o nobre Senador Passos Pôrtõ.- que o problema que se coloca é o problema
das dificuldades financeiras dos Estados e municípios, diante da rig"idez do
Sistema Tributário Federal que- como sabe V. Ex•- tem cada vez mais canalizado recursos para a União, em detrimento dos estados e municípios, que
se vêem ein dificuldades terríveis e- têm que se valer dos pedidos de empréstimos, sejam internos ou externos. Agora, por outro lado, ainda no que tange
aos ~mpréstimos internos, V. Ex~ há de convir comigo que não há repercussão inflacionária ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não estou de acordo com V. Ex•, de
maneira nenhuma.

O Sr. Humberto Lucena- Mas V. Ex• vai ouvir ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

... de maneira nenhuma.

O Sr. Humberto Lucena - Está certo, mas ouça o meu argumento.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pode dizer, mas estar de acordo, não.
Não faça essa intercalada no seu discurso ...
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O Sr. Humberto Lucena - Admito. Pois não.
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• diga o que tem a dizer para lá,
mas eu sou contra.

O Sr. Humberto Lucena- PoiS bem, V. Ex' não está de acordo, mas eu
vou dizer. Veja V. Ex• que esseS- iecursos que são emp-restados aos estados e
municípios, do ponto de vista dos empréstiinos externos, fazem parte do chamado orçamento monetário" que é aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Se eles não forem emprestados aos Estados e Municípios ...

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não se gasta dinheiro, não é?
O Sr. Humberto Lucena --Não, eles serão emprestados às empresas par-

ticulares, às firmas comerciais-e industriais, de serviço, às pessoas físicas. Mas
aquele orçamento monetário anual, obrigatoriamente, entrarâ no meio circulante.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Agora me abriu a cabeça.
O Sr. Humberto Lu~ena -Não são os empréstimOs aos e-stados e municípíos que vão agravar a irlflacão. Agora, do· p·onto de vista dos empréstimos em dólares, aí V. Ex• poderia ter razão, porque, aí sim, o dólar vem para
o Brasil e aumenta o meio circulante.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Também não aumenta. O dólar americano é um, o canadense é outro ...

O Sr. Humberto Lucena- Mas aí tem dois aspectos: primeiro, o que nós
aqui apreciamos em matéria de empréstimos externos é uma gota d'água no
que tange aos financiamentos externos deste País, que são volumosos para as
empresas públicas, etc, que prescindem de autorização do Senado pa_ta contrair os empréstimos. Quer dizer, os empréstimos externos para os Estados e
Municípios não representam, talvei~20% dos empréstimos externos de todo o
Brasil. E para terminar, nobre Senador Dirceu Cardoso, já que V. Ex' insiste
em colocar os seus colegas numa situação delicada diante desse problema dos
empréstimos, eu lembraria a V. Ex•, com o maior respeito que lhe tenho, que
V. Ex~ não foi coerente quando votou a favor dos empréstimos externo a favor do seu Estado.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas por que votei? Qual era o emprêstimo?

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• votou, talvez porque era do seu Esta-

do.
O SR. DIRCEU CARDOSO- -Não.
O Sr. Humberto Lucena - Qual foi o motivo?
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• está esquecido. Vou refrescar a
sua memória.

O

sr.

Humberto Lucena -

Então, diga, eu nunca entendi.

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Então vai entender agora.

Vou dizer a V. Ex• que diz que os empréstimos fazem parte do plano monetário nacional, os empréstimos internos.
Sr. Senador, V. Ex• jâ foi prefeito?

O Sr. Hwnberto LUcena -

Não, ainda não.

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Então, talvez porque não o seja.

Já foi "gOvernador?

O Sr. Humberto Lucena -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas orçamento não é lei, orçamento é
uma norma- administrativa.

O Sr. Passos Pôrto -

O Si-. -Humberto Lucena- Se o Estado ou o Município não tirarem, outros vão lá e tiram.
O SR. DIRCEU CARDOSO- O Ministro da Fazenda diz isto: inflação é gastar além do limite.
Mas orçamento é o limite.

Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quero primeiramente responder ao Senador Humberto Lucena.

•

O Sr. Passos Pôrto- Só queria definir a V. Ex•, porque não tem nada o
orçamento com a: inflação.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu quero responder, porque tenho uma
respoSta melhor para ele.

O Sr. Passos Pôrto- Porque, repito, ifinflação não tem nada a ver com
o orçamento.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tudo que se faça além do limite é inflacionário.

O Sr. Humberto Lucena -

Mas o limite é o orçamento.

O SR, DIRCEU CARDOSO- Mas se nós não gastarmos o orçamento
não é aumentado. O Governo é obrigado a gastar o orçamento? V. Ex• nunca
foi prefeito nem governador, vai ser governador, um dia.

O Sr. Humberto Lucena -V. Ex• está confundindo orçamento financeiro com orçamento monetário, que são coisas diferentes.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não Sr., é a mesma coisa. V. Ex• deixe
de conversa; é a mesma coisa! Nós temos aqui, no orçamento do Fundo Monetário Internacional, tanto para isso, tanto para aquilo, mas se nós não tirarmos aquele dinheiro ficará aquele dinheiro lá. Se emprestar a outro aí serâ
outra coisa.
O Sr. Humberto Lucena - Mas claro que empresta.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, nobre Senador, se aqui está para
ser emprestado ao Estado da Paraíba, ele não pode emprestar a outro Estado,
proque não pode haver repasse de verba; isso é crime. Se estâ destinado à Paraíba tem que ser dela; e se ela não tirar, aquele di!l~eiro não circula.

O Sr. Humberto Lucena- Mas não está destinado a Estado ..A" ou
"B", nem município .. A" ou ''B".

O SR. DIRCEU CARDOSO- O orçamento é uma lei da qual não se
pode fugir.
O Sr. Humberto Lucena- O monetário é global, nobre Senador, não é

•

específico.

O SR. DIRCEU CARDOSO- O orçamento é plano de trabalho, um
plano administrativo, um plano de ação. O Presidente tem tantos milhões
para a Ferrovia do Aço, se ele não gastar, não inflaciona.

Também não.

QuaridO for governador e chCgar o Piano de obras, a receita igual à despesa, V. Ex'~- pode aplicar aquela despesa ou não. Chama-se, então, economia
orçamentãrTa-ó Estado nãõ gasta·r o que está previsto no orçamento. Se não
gastar vai sobrar dinheiro para o Senhor. Isso é numa família, num estado,
num pais, numa comunidade internacional etc.
Então, Sr. Presidente, o Dinheiro está no banco, se nós não formos lã
buscá-lo, para gastar, outro_ irá fazê-lo. Mas isso que V. Ex~ diz é um argumento aleatóriO: e nós não chegarc::mos nunca a uma decisão. O que é certo é
isto_: está lã, faz parte dO Ofçamento Monetário do País o empréstimo tal e
tal, mas se lá não formos buscar aquele dinheiro. o dinheiro não sai em circulação.

•

O Sr. Humberto Lucena - E o empréstiino?
O SR. DIRCEU CARDOSO- E o Coverno gista o que quer; o que
economiz:ir é dinheiro que não entra em circulação. ~isso que o pessoal não
entende, ou melhor, que não quer entender; pior ainda.
Quanto à ~~gunda parte, o internacional, V. Ex'- vai indagar se é dólar
americano ou canadense; o que faz mal aqui é o americano, o canadense pode
entrar frouxo que não é ínflacionário; agora o americano é que é inflacionário.
Agora, ouçam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores: todo dinheiro é inflacionário, gasto além do orçamento geral da família.

6-Sr. PaÚws P.órto -

O SR. DIRCEU CARDOSO __:, EStá certo, pode ser ainda.

O Sr. Humberto Lucena -
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_-Permi~~ V. Ex• um aparte'?

O SR. DIRCEU CARDOSO- A última resposta. V. Ex• disse que fui
incoerente. Votei o projeto de empréstimo ao Espírito Santo pelo seguinte,
Sr. Presidente: não fof um empréstimo, ele fez um reajuste para reescalonar
prazos da dívida.

O Sr. Humberto Lucena - Em dólares.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Podia ser em rublos.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, empréstimo externo para pagar a dívida é o mais inflacionário de todos, porque não tem caráter reprodutivo.

-o SR. DIRCEU CARDOSO- Já estava devendo, então fez o empréstimo para pagar aquele outro, e em vez de ser em 4, 5, 6, 7, 8 anos, isso se cham_a reescalonamento, não saiu dtnheiro.

O_Sr. Humherto Lucena- Entendo é que V. Ex• não quis faltar ao seu
Estado.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Não veio dinheiro para cá.

.._

Setembro de 1981

•

O Sr. Passos Pôrto- Mas V. Ex' continua sendo muito respeitado por
todos nós .

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas agora a resposta final: V. Ex• diz
que nós fazemos isso contra os empréstimos etc. Quando viemos para cão regime tributário era este, quando V. Ex~ foi.eleito Senador e eu também. Não
tem nada mudado.

O SR. DIRÇEU CARDOSO- Mas é que eu me faço respeitar. Prefiro
morrer a ser desrespeitado. No dia em que fizerem, como falaram lá, que iam
me dar uma pisa, iam me matar, mas não iriam me dar pisa. Isso é preciso que
saibam os barbudos e os imber.bes.

O Sr. Humberto Lucena -

O Sr. Passos Pôrto -

Certo, e- dai'?

O Sr. Humberto Lucena- Foi em 1977. V.

Ex~

cita antes de 77.

O SR. DIRCEU CARDOSO -As regras do jogo eram essas que estão
aí.
O Sr. Passos Pôrto --A reforma tributâria foi em 1977.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, a Oposição, amanhã, não pode
dizer que o povo estã passando fome, mas a fome, V. Ex•s estão concorrendo
para ela.

O Sr. Humberto Lucena -

Não apoiado!

O SR. DIRCEU CARDOSO- Se nosso argumento é assim, se V. Ex• é
intransponível às nossas observações, não quer recebê-las, então, está encerrada a nossa conversa. Desculpe-me, com muito pesar da minha parte. Porque amanhã a Oposição diz, não, 6 poVo estâ passando miséria. O representante da Oposição fala em fome, mas S. Ex!- contribui para o aumento dessa
fome, jogando dinheiro, ai, às escâncaras, pelo ladrão e pelo transbordamento das arcas oficiais; joga dinheiro do povo, e quer combater a inflação. Como?

Ouço, agora, o aparte de V. Ex', Senador Passos Pôrto.

O Sr. Passos Põrto -O que desejava conversar com V. Ex'- é sobre a definição de inflação. V. Ex• fala que gastar o orçamento é colaborar para a inflação. V. Ex~ sabe muito bem que a inflação é a relação maior entre o produto interno bruto e o meio circulante. Toda vez que o meio circulante é maior
do que o produto interno bruto, gera a inflação, porque se assim não fosse no
orçamento dos Estados Unidos, toc!as as vezes que eles gastassem, haveria inflação, e não há inflação, ou a inflação lá é muito pequena.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas o que tem a ver a inflação dosEstados Unidos com "isto aqui?

O Sr. Passos Pôrto- Estou apenas dando exemplo a V.
O SR. DIRCEU CARDOSO desde a Conchinchina até o Alasca.

•
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O Sr. Humberto Lucena- O problema foi outro. Foi o Espírito Santo,
então foi uma ex.ceção.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tínhamos que aceitar as regras do jogo.

•
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Ex~

Inflação é inflação em todo mundo,

O Sr. Passos Pôrto- Quero apenas dizer a V. Ex• que esses empréstimos
não são, de for_ma alguma, inflacionários; pelo contrário, há alguns deles que
são antiinflacionârios porque têm fins produtivos, e alguns deles vão combater a for11e que V Ex• fala, são do interesse social, são para servir à mão-deobra não qualificada do País, construção de casas populares, redes de águas e
esgotos, enfim, obras do maior intereSSe social, De modo que não entendo
porque V. Ex" pisa, a cada dia, que os empréstimos aos municípios e aos estados são inflacionários, o que não são.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, são violentamente inflacionãrios.

O Sr. Passos Pôrto- Não há nenhuma teoria financeira; V. Ex' não ouvirá de nenhum técnico uma informação dessa. O Ministro Delfim Netto foi
cordial com V. E;~~,.•
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ah, cordial! Mas o Chefe do Planeja-.
mente do Brasil, o Sr. Ministro Delfim Netto, que deve entender mais de economia do que V. Ex• e do que eu, ...

O Sr. Passos Pôrto -

De mim, em. muito.

O SR. DIRCEU CARDOSO- m talvez ele não tenha essa definição de
inflação como a que deu V. Ex', de que a inflação nos Estados Unidos é dife~
rente da nossa.
Então, Sr. Presidente, o nosso Ministrá Delfim Netto, aqui, no a"uditório
do Senado me respondeu que era inflacionáriO, e que iria mitigar isso. Ele que
falou, não fui eu não.

O

Sr~

Passos Pôrto- Ele foi" muito gentil com V. Ex'

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• está muito enganado em que ele
foi muito gentil comigo. Sou um homem áspero, entro sempre duro, ...
O Sr. Passos Pôrto -

V. Ex' conta com minha solidariedade.

O SR. DIRCEU CARDOSO- A questão de inflação é esta aí. O Ministro Galvêas disse: gastar alê_m do ~imiteê ~nflacionáriO. Mas aqui a teoria é
a seguinte: qUando se quer empre"star e ficar-bem de cOnsciência, tem~se.que
aceitar toda a teoria e_ está acabado. Pode emprestar, não tem importância nenhuma.
Sr. Presidente, há outro a_ssunto, ag~ra, sobre energia nuclear. Trouxe
um-dado, que vou transmitir a. v. Ex': na Comissão de Energia Nuclear, este
Senador que .está aqui teve as seguintes intervenções o ano passado, conforme
_certidão fornecida pelo Diretor da Subsecretaria das Comissões do Senado:
639 intervenções-em úm ario; ~a Voz do Brasil, a doce e maviosa Voz doBrasil, com aquela vinheta musical "trá lá lã lá, trá lá lá lá, trá lã lá lâ", não disse.
São 639 intervenções, assim discriminadas: com depoimento do Sr. Comandante Danton Didier, 73; com o Sr. Licínio Marcelo Seabra. Presidente de
FURNAS, 197~ com o Ministro César Cais, das Minas e Energia, 203; com o
Sr. Aureliano Chaves, Vice-Presidente da República; 1; com o Dr. Paulo No~
gueira Baptista, Presidente da NUCLEBRÁS, 165 intervenções.
Pois bem, a maviosa Vo: do Brasil, com aquela valsinha de fundo, não
cogitou disso. Mas, quando vem aqui qualquer pessoa, nós sabemos. E ainda
mais: a minha luta é em todas as frentes e, ontem, quando saí daqui para en~
frentar a Câmara, eu disse que sou como o General Foch no Pantanal de
Saint~Gond: ..A minha esquerda fraqueja, a minha direita cede, a situação é
excelente, eu ataco". Eu sou assim. Estou vendo caírem os elementos de esquerda, caírem os elementos de direita mas, para mim, a situação é_~celente,
eu ataco.
A Vo: do Brasil. a maviosa, doce e musical Voz do Brasil- da qual falaremos aqui, é outra "missa seca" que o Senado vai ouvir até cansar- informou que eu fui bem aquinhoado no mês passado, tive 25 intervenções registradas. Vou fazer .uina nova revelação à Casa, aos poucos Senadores que me
ouvem~ eu trago um livro de registro das minhas intervenções, dia-a-dia. Tenho um olho no padre, outro na missa, mas cuido do preceito. Em agosto,
disse a Vo: do Brasil que, tive 25 _intervenções, fui bem aquinhoado.
Sr. Presidente, disse a maviosa e musical Vo.: do Brasil,- eu quero amanhã ver o resultado aqui- que eu fui bem aquinhoado porque tive 25 intervenções na Casa. Aqui está o registro de todas as intervenções. Repito que
presto atenção na missa, no padre e no preceitO.
Sr. Presidente, em agosto, tive 62 intervenções, uma a- uma, dia-a-dia.
Então não fui aquinhoado. Isso não é liberalidade da mavioSa musical Vo.:
do Brasil. não. Tenho direito, tenho que reconhecer o meu. Não é o de V. Ex•,
nem o da Presidência, mas o_ meu, é o meu trabalho. Não é liberalidade deles.
Mas, ainda há uma coisa: na hora em_ que eu derrubava a sessão do Congresso- há um registro que tenho que fazer aqui- a Folha de S. Paulo dava
n·o dia seguinte, entre tudo o que fiz, defendendo o povo brasil~iro, porque
cada extraordinária fica em mllhõe"S Para o povo brasileiro. Tive que derrubar
a sessão e derrubei. Pois bem, o ilustre chefe da redação da Folha de S. Paulo
aqui, que é nada mais nada menos do que o diretor da maviosa e musical Voz
do Brasil do Senado, disse que tudo aquilo foi o aparte da Deputada que me
chamou por ter uma posição hipócrita. Veja bem, está aqui. Vou levar esse
material e entregá-lo agora ao Presidente. O meu registro, com as 62 intervenções do mês de agosto e levar, de tudo _aquilo, pelo menos uma atitude de
dignidade, de energia moral, de resistência, uma atitude viril que tive durante
o- Congress_o Nacional, que nunca nirig"uém teve- fui lã; derrubei a sessão e
vou derrubar mais.
Estou defendendo o povo, pois -cada sessão extraordináriá fica em milhões de cruzeiros para o povo brasileiro; então, tem que ser uma sessão
cheia, discutida, pesada, medida e contada. Não pode ser uma sessão de Iorotas.
Pois bem! De tudo aquilo, o ilustre chefe da redação da Folha de S. Paulo
regiStrou apenas o aparte da Deputada: é hipócrita, porque o mandato de V.
Ex• vai acabar daqui a um ano e meio, etc.

e

O-Sr. Jutahy Magalhães -.Permite V. Ex• um aparte?

Mas muito respeitado por todos nós.

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• viu lá ontem, o que ocorreu na
Câmara, na reunião do Congresso, que quase degenerou num conflito e -me
faço respeitar.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não.

O Sr. Jutahy Magalhães dor, ...

Apenas desci da Presidência, nobre Sena-
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço a honra que me confere, descendo da dignidade da Presidência, para vir se confundir comigo aqui na
planície.
O Sr. Jutahy Maga/hàes- V. Ex'- fez uma declaração da qual tenho que
discordar, quando falou a respeito da CPI da Energia Nuclear, que eu teria
dito que V. Ex' não teria feito !iüervenções...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu não disse isso.

O Sr. Jutahy Magalhães - Começou dizendo que eu teria feito afirmações sobre a CPI da Energia 'NüCii:ar e, aí, entrou no problema de que tinha feito 600 e não sei quantas intervenções. Mas eu não falei em CPI da
Energia Nuclear.
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mereço, não faço jus, não sou aquilo que eles disseram, mas continuo a minha
luta; quaisquer que sejam as circunstâncias, vou até o fim.
Agora, Sr. Presidente, nós vamos encaixar a luta com a Vo= do Brasil. A
Mesa é responsável, mas o ilustre Diretor da sucursal da Folha de S. Paulo dirige a Voz do Brasil. Ele é funcionário do Senado. Foi pena que ele não dissesse que o Deputado deu umas pancadas no Senador, talvez tivesse essa vontade; vai ser dificil que ele diga isso, ele pode apurar apenas e levá-la afinadinha
para registrar essa coisa. É possível que registre isso, mas pode registrar também outras c_oisas desagradáveis.
Sr. Presidente, a minha luta é inarredável, sou contra todos os privilégios
e declaro isso, porque não uso também, então eu me restrinjo, eu não tenho
direito.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, peço que suspenda a sessão e vamos recorrer às notas taquigráficas. Das duas, uma: ou estou com o
miolo roxo, ou o nobre Senador está ...

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Solicito a V. Ex• que conclua o seu pronunciamento.

o·sr. Jutãhy Magalhães- V. Ex• fez-interferências de, às vezes, 5 horas
seguidas. Então eu iria- dízer qti.e V. Ex• não falou nada na CPJ de Energia
Nuclear? De maneira nenhuma. V. Ex• está aí preocupado com esse problema
da Folha de S. Paulo, mas por que V. Ex• não fala em O Estado de S. Paulo
que o honrou, um grande editorialista que fez um artigo exclusivamente sobre
o paladino do Congresso, ontem no Senado, dizendo que todos nós somos indignos, mas qüe V. Exf defende a dignidade do Congresso? Por que V. Ex•
não fala no Jornal do Brasil de hoje, que também faz os maiores elogios a V.
Ex•? Está na oitiYá página se não rrie engano, na abertura, no JB informa. Então, V. Ex• vê que os passOs têm sido acompanhados por todos.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não. A conversa é demorada, é âspera, não agrada. É isso mesmo.
Hoje os que ficaram, os remanescentes da sessão, os quatro que ficaram
aqui para ouvir, são os últimos até encerrar a sessão. Os outros estão em casa,
ou estão aqui atendendo às comissões, espalhadas por aí. Dos 31 que entraram nós estamos reduzidos a isto.
Assim, Sr. Presidente, continuo dizendo que estou gratíssimo aos jornalistas, porque não mereci, não fiz jus a isto, não estou àquela altura, mas es~
tou gratíssimo. Quer dizer; renao"..:me e até vou dizer: aquilo me provocou,
hoje pela manhã, quando me leram a notícia, uma emoção muito grande, e
me provocará todas as vezes em que me recordar disso.
Mas, foram conceitos benévolos de gente que não me conhece bem. Mas
isso não me altera a marcha e continuo a marchar, como ontem, Sr. Presidente, quando V. Ex• pediu que eu não derrubasse a sessão, para que V. Ex• lesse
o parecer que tinha sobre o projeto de proteção aos velhos, eu acedi a V. Ex~
Eu queria derrubar no princípio, mas, depois, as coisas foram se modificando, um defende daqui, outro defende de lá, e no fim quase que sobra tudo
para mim, porque eu é que enfrentei a luta. Mas não quero rlinguém comigo,
sozinho continuo a minha marcha. Só digo apenas que não sou frango que se
passa a faca no pescoço, ele estrebucha, bate as belas asas e morre. Não sou
frango que se degola e fica por isSO mesmo.
Sr. Presidente, sou homem que luta contra os barbudos e os imberbes.
QuantO maior a barba até melhor, porque na minha terra tem um ditado dizendo que barba não é diploma. De barba, o sujeito esconde a cara debaixO
da barba ou atrás da barba. De qualquer maneira, bardudo ou imberbe, pode
vir que estou lutando.
A minha posição é esta; em bem do povo, principalmente do povo sacrificado. Não estou lutando pelos poderosos, potentados, magnatas. Estou lutando pelo povo, pela mulher que sofre, que não tem dinheiro para o pão,
para o feijão, o angu, nem para o leite para os seus filhos.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas hâ um órgão que tem que acompanhar os passos nossos, V. Ex• sabe qual? A Voz do Brasil.

O Sr._Jutahy Magalhães- Imagine que, na minha terra, há jornais que
não podem colocar o meu nome.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, essa estória de fazer o
que convém e registrar o que quiser; não. Disse ao Sr. Presidente que fiz 25,
quando fiz 60, quatro vezes mais.
Sr. Presidente, vai ter uma luta, sim. Ou nós tiramos aquela musiquinha,
ou tiramos outras coísas dáYOZ-do Brasil, ... 0 que há é o seguinte: uma atitude de dignidade que nós tivemos lá, e foi registrado que âquilo era uma hipocrisia? Se amanhã me convocarem p-a"r~nen-u-nciar a todas as vantagens eu renuncio. Sou contra todos os privilégios da Casa. Tenho mostrado que sou
contra. É uma formação minha. Menos privilégios e mais trabalho. Só isso.
Sr. Presidente, desculpe se a nota causou tanto mal-estar aqui. Estou grato pelas notas, não as mereço, mas vou considerá-las como um património
moral meu. No meu Estado não ganho uma linha sequer dos jornais. Não estou reclamando. Por isso ê que faço questão da Voz do Brasil, porque lá eles
ouvem o radinho de pilha, na choupana, no sopé da montanha, ao lado da
floresta, na lavoura de café, na lavoura de milho, na lavoura de arroz, de ai~
godão, de mandioca, -ou no imenso sertão do norte do Estado: nos imensos
descampados ou nas pradarias, o homem ouve, à noite, que o Senador _tomou
essa posição.
Mas, é que o combate aos empréstimos, Sr. Presidente, V. Ex~s vão amanhã ao palanque, dizer do que são os defensores do povo e poderão dizer: devemos condenar um. E vão indigitá-lo "à opinião pública. É. o Senador Dirceu
Cardoso, que lutou contra os empréstimos: Mas eu lutei em raz8o e em defesa
do homem pobre deste País.
Um Senado Federal que joga em circulação, em apenas três dias, 28, 29 e
30 de junho, 48 bilhões de cruzeiros, um bilhão e cinqüenta milhões de dólares, trezentos milhões de marcos, essa torrente que a nossa guitarra produziu,
de dinheiro, ínflacionou, Sr. Presidente.

O Sr. Bernardino Viana- Mas Senador, passaram-se noventa dias sem
conceder nenhum empréstimo. Em três dias fizeram o que fariam em noventa
dias.
O SR. DIRCEU CARDOSO =-·ÉTsso que eu estou dizendo, não estou
reclamando, em três dias apenas nós fizemos isso: nós inflacionamos por um
ano; nem a Casa da Moeda produziu tanto dinheiro como o Senado. Há mais
oradores, Sr. Presidente?
O SR_ PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) inscritos.

Ainda há dois oradores

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sr. Senador, pelo bem do
Regimento, peço a V. Ex• que conclua.
OSR. DIRCEU CARDOSO~ Perfeitamente, Sr, Presidente. Com prazer encerro as minhas palavras e aguardarei para continuar essa luta na próxima terça-feira, quando aqui estiver maior número de Senadores para continuar a luta cõntra os empréstirrios. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) nobre Senador Humberto Lucena.

Concedo a palavra ao

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SER_Ã PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Bernardino Viana- Peço a palavra como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem a palavra, como Líder, o
nobre Senador Bernardino Yiaria:

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Agradeço a V. Ex• porque
colaborará com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALM!R PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, já vou terminar, iria falar sobrt! a Vo: do Brasil, mas como surgiu esse assunto, sou grato a isso, não

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) nobre Senador Pedro Simon.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou terminar, Sr. Presidente.

Concedo a palavra ao

•
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O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Esta não é a primeira e nem serã a última vez que uso esta alta tribuna
para externar minha profunda preocupação com a situação da agricultura
brasileira e, particularmente, com o quadro de desamparo e de desestimulo
que asfixia os agricultores gaúchos.
Em 1979, Srs. Senadores, segundo _dados levantados pela Fundação de
Economia e Estatística, órgão do próprio Governo estadual, a agricultura
gaúcha teve um crescimento de menos 18,3%. Este dado, tratando-se do Estado que jã foi o celeiro do Brasil, nos dá a exata dimensão da irracionalidade e
do descalabro do modelo económico em vigor que submete o País às exigências dos banqueiros int~nacionais, e que possibilita ao setor financeiro interno obter taxas ª-stronômicas de lucros. enquanto as pequenas e médias empresas e os produtores agrícolas são relegados ao mais completo desamparo.
Em ocasiões anteriores, deixei hipotecada minha irrestrita solidariedade
ao movimento dos o rizicultores, dos suinocultores e dos sojicultores do meu
Estado.
Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar patente o meu total
apoio às reivindicações dos triticultores gaúchos. Estes, com base em um estudo sobre o "custo da produção" do trigo, entregue ao Sr. Ministro da Agricultura em julho último, reivindicam o estabelecimento de um preço mínimo,
justo e neces_sário, de Cr$ 2.204,00 por saca de 60 kg do cereal, enquanto o
preço estipulado pelo Governo, e vigente desde_ o início do ano, é de apenas
CrS 1.710,00, situando-se abaixo do custo real de produção do produto.
É inegáVel- como afirma o-documento da Federação das Cooperativas
de trigo e soja do Rio Grande do Sul- que o produtor agricola está submetido a um processo rápido de descapitaliZação: de um lado a elevação constante dos preços dos insumos básicos e dos implementas agrícolas, de outro a falta de garantias e o irreal preço mínimo vigente.
Além do mais, a situação de desamparo do triticultor completa-se com
sua arbitrária exdusão da nova política que fixa correção automãtica para os
preços mínimos, de acordo com os índices do INPC.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atual política econômíca é surrealista.
Estamos reclamando proteção e estímulo para produtores de alimentos em
um país onde 2/3 da população assalariada não têm condições para responder às necessidades básicas para o pleno desenvolvimento e para a normalidade da maturação biopsicológica de seus filhos! No RiC) Grande recente pesquisa da Secretaria de Educação constatou que de 10 mil crianças de primeira
série, 36% sofrem de desnutrição e 60% apresentavam atraso no crescimento
devido à carência alimentar!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora de corrigir as injustiças. Os triticultores não- pedem mordomias, apenas reivindicam uma ''imediata revisão do
preço oficial do trigo, em bases consentâneas com a realidade dos custos de
produção e a justa remuneração ao produtor rural". ~ o mesmo que pedem
os suinocultores, os o rizicultores,_ os sojicultores e demais produtores agrícolas.
Muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON
EM SEU DISCURSO
Porto Alegre, 31 de agosto de 1981
Excelentíssimo Senhor
Senador Pedro Simon
Senado Federal

Brasflia-DF
Prezado Senhor:
A Federação das Cooperativas de trigo e soja do Rio Grande do Sul
Ltda- FECOTRIGO encaminhou, nesta data, a mensagem ao Governo Federal, através do Ministro da Agricultura, solicitando a urgente revisão do
preço do trigo, em ..bases consentâneas com a realidade dos custos de produção e a justa remuneração do produtor rural'':
Senhor Ministro,
Os triticultores gaúchos, através de sua Federação das Cooperativas de
trigo e soja do Rio Grande do Sul Ltda - FECOTRIGO vêm. respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para expor e solicitar o que segue:
I -O preço oficial do trigo, para a presente safra, é reconhecidamente
baixo frente aos efetivos c1..1.stos de produção.
2- A drástica redução de área, nesse ano, comprova o desestímulo que
o preço provocou no meio produtor.
3 - Quando da elaboração de nosso tradicional ''estudo do custo de
produção", entregue a Vossa Excelência no início do ano, apontávamos o
preço necessáriQ de CrS 2.009,00 capaz então de permitir a cobertura dos
custos e uma adequada rentabilidade ao produtor.
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preço anunciado- vigente- é de apenas Cr$ 1.710,00.
5- Em j~lho último realizamos uma revisão do estudo do "custo de
produção", também entregue a Vossa Excelência, quando os custos da lavou~
ra e um justo resultado ao produtor indicavam um preço necessário de
Cr:S 2.204,00 por saco do cereal.
6- Inegável que, em todo esse período, vem o produtor acumulando
perdas inflacionárias superiores à sua capacidade de absorção das constantes
elevações dos preços dos insumos.
7 -A nova política dos preços mínimos, com correções automáticas, de
acordo com os níveis do INPC, não incluiu o trigo na pauta dos produtos be--neficiados.
8- O atual enfoque da política agrícola, de exigir cada vez mais recursos próprios por parte dos produtores, Oão contempla -com o preço oficial
- quaisquer perspectivas de participação do triticultor.
Em vista disso, os produtores de trigo desse Estado apelam veementemente a Vossa Excelência no sentido da imediata revisão do preço oficial do
trigo, em bases consentâneas com a realidade dos custos de Produção e a justa
remuneração ao produtor rural.
Atenciosamente. - Jarbas Pires Machado, Presidente FECOTRIGO.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu__ Parecer nO? 361. de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estádo do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado aQ programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES. sob n's 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, ]9 pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 pronunciamento: favorável à Emenda n<? 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Semidor Mendes Canale; e
-de Finanças (29 pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda nO? 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli. Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 72, de 1979 (n<?
3.467 (77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nO? 27, de 1981 (n<?
1.001/79, ria Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio- Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comissões:
- de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução no 90, de 1981 {apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 608,
de-1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado (lo 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.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
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Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 62f, de 1981, das Comissões:·
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de A-funidpios, favorãvel.

2. 722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
- PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municfpios, favorável.

6

13

Votação, em turno Cínico, do Projeto de Resolução n~' 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 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. favorâvel.

Votação, em turno úiliCo, do Projeto de Resolução n'i' 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhõeS, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob !195 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Afunic(pios, favorável.

7
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'i' 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob 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 Alunicipios, favorável.

8

14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nç 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentOs e cinqüenta e 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 juridicídade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de MunidpioS, fa-vorável.
15

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n'i' 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 nove miihões, 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 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 nos 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicípioS, favorâvel.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 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 nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favOrável.

16

lO

17

Votac;ão, em turno único, do -Projeto de Resolução n'i' 68, d~~ 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 42 I,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Miúlicipal de Florianópolis ($C) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oitO milhões e seiscentos nlil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios; favorável.

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 Municípios, favorável.

11

18

Votação, em turno único, ~o Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão -de Economia como conclusão de seu Parecer o'i' 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela--ConstitlidO-nalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do 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,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
- de ~'vfunidpios, favorável.

12

19

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comõ COitcli.Jsão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MUilidpal de Balsas (MA) a elevar em Cr$

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 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 con-
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tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 9.813.3_00,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, dO-Pfo]etOde Resolução n"' 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 675,
de 1981 ), que autoriza à Prefeitura Municipal de Macei6 (AL} a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecen~os e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável .
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 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 ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de_ Economia como conclusão de seu Parecer nº 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
23
Votação, cm turno único, do Requerimento n"' 40, de 1981, do Senador
Louriva\ 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.
24

•

Votação, em turno único, do Requerimento nv 43, de 1981, do Senador
Lourivat 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 17"' aniversário da Revolução de março de
1964.
25
Votação, em turno único, do Requerimento nv 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 nv 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).
26

Votação, em turno único, do Requerimento nV149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intilulado "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.
27
Votação, em turno único, do Requerimento nº 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgêrlcia, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado O'? 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
28

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se:nado n"' 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e aux_iliares de ensino, e dá outras providências, tendo
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PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorãvel; e
- de Educaç~o e Cultura, favorável.
29

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dã outras
providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto etn separado do Senador Aderbal Jurerna;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador Josê Uns; e
- de Finanças, favoráveL
30
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridícidade, 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 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 Aderbat Jurema.
3!
Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
nado nº 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n' 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.

32
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaliN
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SeN
nado nº 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 13º-salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje~
to de Lei do Senado no 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
34
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 40, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer nv
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.7UO.OOO,OO (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.
(Dependendo da votação do Requerimento no 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 108, de 1981 (aprC?sentado pela Comissão de Economia como cpqclus~o_ de: seu Pa_~ecer n"'
713, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevarem Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e
noventa e nove mU, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI·
RENA SESSÃO DE 16-P;"BTEQUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Uma das formas mais triste de violação dos direitos humanos é a violência que se pratica neste País, por órgãos encarregados de defenderem a própria sociedade.
Violências que se dão, não apenas no campo político, naqueles instantes
de repressão, quando vigoram regimes autoritários que sufocam as liberdades, mas, que, infelizmente, são, por assim dizer, episódios rotineiros da vida
desta nação. Não são casos que estão aureolados pela glória de homens públicos que, quando vítimas dessas arbitrariedades, encontram um eco mais fácil
para que o processo se faça ouvir. E nós mesmos, tantas e tantas vezes, nos fizemos porta-vozes da repulsa e da denúncia, quando, nos piores momentos
da ditadura, tantos irmãos nossos foram sacrificados nas prisões políticas
deste País.
Mas, referimo~nos, e esta não é a primeira vez, à violência policial, com
relação aos presos comuns. Estes, além de perderem a sua liberdade, enquadrados nos ditames legais, ficam ainda à mercê da violência institucionalizada
nas prisões.
Lembremo-nos que no ano passado e nos outros em que temos exercido
o mandato parlamentar, temos feito pronunciamentos que constam dos
Anais do Congresso Nacional, denunciando violentações desses direitos humanos. E, hoje, ocupamos esta tribuna, como Líder do PMDB, para trazer
um documento que não é da autoria de nenhum partido político, mas de instituições vãrias, da maior credibilidade, cujo teor precisa ser do conhecimento
desta Casa pela gravidade das denúncias que ali existem.
O documento em questão está versado nos seguintes termos:

DOCUMENTO ENVIADO AO SENHOR GOVERNADOR MAR·
CO MACIEL NO DIA 2-9-81
Aturdidos com a violência repetida dos seqüestros, torturas e
mortes nos porões policiais, cansados da espera infrutífera de providências sempre prometidas, mas jamais efetivadas, e diante de um
quadro desolador de impunidade, nós, representantes de diversas
categorias e entidades profissionais, depois de um acurado exame da
situação, unimo-nos em mais_ um g-rito de apelo à consciência da sociedade pernambucana, em defesa da lei e dos direitos do cidadão.
Nada nos move além do sentimento de defesa da dignidade do Homem. Nada nos anima além da compreensão de que o combate ao
crime, como de resto toda ação policial, tem de obedecer às leis próprias, sob pena de se transformar num perigoso e incontrolável banditismo institucionalizado. É tão ameaçadora a violência dos delinqüentes corno a impunidade dos pseudopoliciais.
Não se reivindica, menos ainda se defende, a condescendência
polida! coin o crime, -mas se exige o respeito obrigatório à pessoa
humana. Conhecem os advogados o comentário de que, no Brasil, o
Código Civil é para os ricos, o Penal é para os pobres. Mas nem isto
existe para esta região de pobreS e miseráveis -que é 6 Recife, onde
apenas se segue o código dos paus-de-arara, das palmatórias, afogamentos, choques elétricos, cassetetes e pontapés nas delegacias e
temíveis desvãos policiais. E Recife é uma cidade de marginalizados.
As 88 favelas catalogadas em 1970 já são mais de cem, com uma po~
pulação que os dados oficiais estimam em 823 mil pessoas, o equiva~
lente ã população de duas capitais como Natal e João Pessoa. Qua~
trocentas mil pessoas nesta cidade amanhecem a cada dia sem saber
o que fazer, milhares de outros, empregados ou subempregados,
não sabem o que comer. Dos ocupados na região metropolitana,
49% ganham até um salário mínimo, 83% ganham até três mínimos.
Ganhando mais que isso, o IBGE contou em 1978 apenas 9% dos
que trabalham."
A violência, como se vê, é institucional, mais dolorosa porque
continuada e mais abrangente que a dos cassetetes. Mas os espancamentos e torturas protagonizados pela própria polícia são um capítulo aterrador no quadro de violências que sofrem os pobres desta
cidade. No ano passado, só a Comissão de JUStiÇa e Paz atendeu a
52 casos de caracterizada violênci-a -Policial, boa amostragem do que
se sofre nas delegacias e xadrezes de polícia. Neste ano, jâ foram 24
queixas. Tentou-se uma visita à Delegacia de Roubos e Furtos, mais
apurado centro que se conhece de promiscuidade e violência, mas os
delegados trancaram portas e xadrezes.
H
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A Comissão de Justiça e Paz visitou mais de uma vez o próprio
Governador, com denúncias concretas sobre violência policial.
Entregou-lhe pormenorizado dossiê com 22 casos de espancamento
e de um desaparecido, ao que se informa assassinado por policiais.
Mas não se tem conhecimento de nenhuma providência efetiva para
localizar o desaparecido, ou punir os responsâveis por sua morte.
Ao contrário, aumentam as execuções sumárias. Num poço de
Paulista jã foram encontrados 15 cadáveres. Multiplicam-se os corpos encontrados em pontos tradicionais de desova, sempre com as
mesmas características de vítimas do Esquadrão da Morte. Um major da Polícia Militart à paisana e em seu carro particular, fuzila à
luz do dia, em movimentadíssima avenida do Recife, um marginal
de cuja quadrilha já havia executado um integrante, há menos de
~ sete meses.
Mas é a priori inocentado por sua corporação, que ganhou da
Delegacia de Homicídios a condução do inquérito. Soldados acusados de chefiarem uma quadrilha de ladrões-mirins e de haverem assassinado os quatro garotos que se rebelaram contra suas ordens
são absolvidos intra-muros, antes mesmo de serem ouvidas as testemunhas que a própria polícia arrolou. O operário Jurandir Alves,
Graúna, foi morto a pauladas num distrito policial, mas seus algozes foram inocentados num ridículo inquêrito policial, tão vergonhoso que o clamor da opinião pública levou a própria Secretaria de
Segurança a anulá-lo. Mas não se conhece nenhuma punição para o
delegado culpado de tão flagrante falsidade ideológica. Há pouco o
Recife airi8.nheceu com o cadáver de um homem furado de balas, algemado com as mãos para trãs e jogado em local deserto. Mas os
tímidos registras da crónica local indicam apenas o recolhimento do
cadáver, muito mais como medida sanitária do que providência po~
liciaL Nenhuma investigação mais séria se processou, nem mesmo se
apurou o eloqüente detalhe das algemas, intrumento ao que se sabe
privativo e característico de policiais.
Quando um crime assim, incomum, presumivelmente cometido
por agentes da própria lei, não provoca sequer a curiosidade das autoridades, a única pergunta cabível é se a indiferença decorre de
uma omissão igualmente criminosa ou se é fruto antes da conivência
com tais achados macabros.
Infelizmente, porém, o cotidiano de violências que se sucede no
Recife só reforça essa hipótese. Ainda soam os grítos de desespero
das viúvas e órfãos de Caaporã, mas apesar de pistas e indícios esclarecedores, nossas autoridades sequer passaram da terrível dúvida
preliminar, sobre se as vítimas,., algemadas, cortadas de faca e carbonizadas, seriam da Polícia de Pernambuco ou da Paraíba. Afinal,
justificou~se, Pernambuco não usa facas, como a Paraíba não utiliza
algemasA
E com argumentos assim prosaicos, sepultou-se o caso antes
dos cadáveres.
Mas nem cadáver conseguiu a família do operário Manoel João
da Silva. Ele foi seqUestrado de sua casa por agentes da Delegacia de
Roubos e Furtos, mantido preso em seus xadrezes sem culpa formada e sob que acusação só Deus sabe. Desapareceu de seus promíscuos porões sem que se tenha notícia de seu paradeiro.
- Como misteriosamente desapareceram Edvaldo Antônio da
Silva, de 23 anos e Sebastião Manoel de Lima, de 19. Eles foram
presos no dia 18 de abril passado, na Av. Norte, Casa Amarela. Inicialmente, conforme informações de suas respectivas mães, foram
levados ao Comissariado do Alto Zé do Pinho. Posteriormente, Sebastião numa veraneio e Edvaldo em um táxi, foram conduzidos a
lugares que até hoje ninguém sabe (ou quer) informar. Se pessoas
desaparecem quando detidas por policiais, a quem recorrer? Em que
a sociedade acreditar? Como confiar num organismo polida. I onde
tais procedimentos não são coibidos?
,Diante de tantos casos semelhantes a este, a sociedade não
pode calar. Como ficar silente, sem ser cúmplice, se policiais autores
das torturas praticadas contra Sebastião Bezerra da Silva Neto, con~
Wfuam impunes. Um rapaz pobre, de apenas 18 anos, é preso, na
rua das Graças, a 19 de fevereiro último. Levado à Delegacia de
Roubos e Furtos, conforme depoimento prestado perante a Comissão de Justiça e Paz e encaminhado ao Sr. Secretário de Segurança
Pública, ele foi barbaramente torturado. Primeiro teve uma corda
passada ao pescoço e apertada, seguidamente, até quase provocar~
lhe total asfixia. Não satisfeitos, os policiais passaram a espancá-lo,
usando para isso um pedaço de pau e uma ..viro la" de pneu de automóvel, enquanto o mantinham dependurado e manietado à grade

•

·-

Setembro de 1981

•·

•

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

da cela onde se encontrava preso. A 6 de abril Sebastião foi Ubertado. O seu corpo ainda registrava todos os sinais das brutais torturas
praticadas em dependência de Roubos e Furto-s.
É cômodo, mais que isso, é criminoso louvar-se nos meros registras de entrada da delegacia para comprovar a inocência da polícia, pois só os tolos desconhecem que tais ocorrências se anotam ao
sabor das conveniências, e quase nunca correspondem à realidade.
Mas por que, apenas como exemplo, no caso do operãrio Manoel,
não foram procurados nem ouvidos os companheiros de cela, testemunhas das torturas sofridas por ele? Pistas para chegar a seu paradeiro ou desaparecimento foram dadas ao Secretário de Segurança,
e ao próprio GOvernador. Mas nenhum fez nada. O que fazer, a
quem recorrer, então, quando não bastam a força da lei e do direito'?
Como pode um crime de ação pública de tal gravidade passar da indiferença ao puro esquecimento?
Existem leis que regulamentam as prisões, como existem as que
definem a responsabilidade do Estado por seus presos e ensinam
como proceder em casos de abuso ou de omissão. Mas se as leis não
bastam para garantir a segurança mínima de ir-e-vir, nem asseguram sequer o consolo de resgatar cadáveres, que importa à sociedade e se aumenta a arrecadação do ICM ou se constroem portos e superportos'?
Não se alimenta a ingenuidade de que a punição, a condenação
que seja, de um policial, possa acabar com violências intimamente
vinculadas a toda uma estrutura de injustiça e opressão. Mas a
omissão e os braços cruzados das autoridades por certo as estimulam. Mais do que isso, aumentam a insegurança da população, reforçam sua desconfiança em autoridades e instituições. Afinal, se a
autoridade não age contra queni desrespeita até a vida, que é o bem
maior, teria escrúpulos diante de crimes menores? Infelizmente, porém, constatamos com tristeza que não se cumpriram até aqui nem
as promessas de apuração dos crírne.s, nem os compromissos de punição dos responsáveis. Ao contrário, tem-se o medo, difunde-se a
insegurança. Como pensar nu111:a socie~ade harmônica com homens
amedrontados? Como querer instituições sólidas e estáveis com cidadãos que descrêem de seus governantes? Mas como conquistar tal
confiança se, ao invés de ação, só se vêem omissões e vacilações?
Basta de expedientes protelatórios. Basta de transferir responsabilidades. Basta de vacilações.
Com tais omissões, Dão se gahha a confiança e o respeito da sociedade e muito menos se consegue a defesa do bem comum, única
inspiração vãlida da ação de um governo. --Comissão de Justiça e
Paz- Pedro Eurico de Barros e Silva, Presidente- Clube de Engenharia de Pernambuco - Gerson Teixeb:a da Costa, PresidenteIEPE-lnstítuto dos Economistas de PE - Pedro Eugênio Toledo
Cabral, Presidente- ADUCAP-Assocíação dos Docentes da UNICAP - João Ramos Coelho, Presidente."
O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex'" um aparte"?

O SR. MARCOS FREIRE- Concederemos o aparte ao ilustre Senador Agenor Maria e teceremos, logo a se~uir, considerações sobre o documento que acabamos de ler, pela gravidade que contém e pela denúncia que
representa.
O Sr. Agenor Jvfaria - Senador Marcos Freire, por incrível que possa
parecer, os baixos salários, o subemprego e o desemprego neste País, estão
criando uma situação irreversível, pois por incrível que pareça, a família deixou de ser um direito de todos, para ser privilégio de algumas pessoas. A célula mater deste País, desta Nação, repousa na família e se a família deixou de
ser um direito de todos para ser o privilégio de alguns, eu não seí, Senador
Marcos Freire, para onde estamos marchando. O que posso afirmar é que a
situação é irreversível. Cheguei ontem do Nordeste e o quadro é pavoroso,
pois de~aparecendo a célula mater, desaparecendo o direito da família, sinceramente eu não sei para onde vamos ser arrastados. Congratulo-me com a denúncia que V. Ex~ traz à Casa e posso afirmar: ou o Governo modifica o modelo económico que atenta contra a segurança da Nação, que atenta contra o
futuro deste País, eu, sinceramente, não sei para onde vamos ser arrastados.
Muito obrigado a V. Ex'
O SR. MARCOS FREIRE- Nós é que agradecemos, Senador Agenor
Marta, a colaboração que V. Ex• traz ao nosso pronunciamento, quando
mostra uma das facetas da real_idade brasileira, talvez, uma das faces da moeda, a crise económica agravando cada vez mais a situação social do povoespoliado. O trabalhador, muitas vezes, não tem aquilo que é~essencial e que o
próprio nome diz, que é o trabalho, que é a garantia de seu pão, de um salário
digno, de um teto, da educação dos seus filhos, da assistência médica de sua
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família. Isso, logicamente, leva aos descaminhos das normas sociais, ao desespero de homens que, muitas_ vezes, enveredam pelas próprias sendas do crime.
E a sociedade, que não tem sabido atender a demanda social, tem os seus esquemas-repressivos. E ninguém há de negar a qualquer sociedade organizada,
a possibilidade de ordenar a ação social.
No entanto, o Poder Público que tem se mostrado, no Brasil, incapaz de
resolver os problemas do povo, tem não apenas pecado por omissão, mas
pela ação delituosa dos seus próprios agentes.
Ê isto que está denunciado no documento a que nos referimos, mostrando como__ verdadeiros assassinatos têm sido praticados por aqueles que são
servidores públicos, constítuídos para garantir a paz. E se é da atribuição do
Poder Público localizar um possível criminoso, se é do seu dever prender um
criminoso, não pode jamais esquecer que a pessoa do preso é sagrada e que a
ele cabe responder pela sua integridade física e psíquica.
Ora, Se trazemos aO conhecimento do Senado o inteiro teor deste documento, é pelo fato de saber, primeiro, que o mesmo não está eivado de passionalismo. Talvez, se fosse uma denúncia elaborada pelo nosso Partido, não o
trouxéssemos à tribuna desta Casa, porque poderia ser taxado de suspeito ...
O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador, permite um aparte? Ouvi o manifesto que V. Exll leu e gostaria de comentá-lo.

O SR. MARCOS FREIRE- Poís não. Ouviremos logo maís V. Ex•
... poderia estar toldado o documento pelo passionalismo das lutas que
se travam entre organizações políticas.
Mas este documento é da autoria de 12 entidades da maior credibilidade
do Estado que representamos nesta Casa. Ele está assinado pelo Presidente
da Comissão de Justiça e Paz, Pedro Eurico de Barros e Silva, pelo Presidente
do Clube de Engenharia de Pernambuco, Gerson Teixeira da Costa, pelo Presidente do Instituto dos Economistas de Pernambuco, Pedro Eugênio Toledo
Cabral, pelo Presidente da Associação dos Docentes da UNICAP, João Ramos Coelho, pelo Presidente da Associação dos Docentes da Univer&idade
Federal de Pernambuco, Silke Weber, pelo Presidente da Associação dos Sociólogos de Pernambuco - ASPE, Tânia Zapata, pelo Presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, José Rodrigues, pelo Presidente do
Conselho Regional de Economia, 3• Região, Professor Fernando Antônio
Gonçalves, pelo Presidente do Conselho de Moradores de Cabo Gato, Ovídio
Ferreira de Paula, pelo Presidente da Ação Católica Operária de Pernambuco, João Paulo de Lima e Silva, pelo Presidente do Instituto dos Arquitetos
do Brasil, Dr. Geraldo Gomes da Silva, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de_Pernambuco, Dr. Dorony Sampaio, pelo Coordenador da Ação Social da Arquidiocese de Olinda e Recife, Jo~o Francisco de
S_ouza, pelo Presidente do Conselho de Moradores de Brasília Teimosa, Moacir Luiz Gomes Filho.
Como vêem V. Ex•s, e é um documento elaborado e subscrito por entidades várias, que não têm, qualquer delas, nenhuma coloração partidária.
Portanto, uma denúncia desse tipo assume uma gravidade maior ainda
pela insuspeição dos seus autores .
Em segundo lugar, porque a situação que aqui é denunciada, desgraçadamente existe em vários outros pontos do País, da mesma forma em que a
miséria, à qual se referiu o Senador Agenor Maria, cada vez se generaliza
mais. Nós temos hoje, em São Paulo, um outro Nordeste.~ a população marginalizada que margeia a grande São Paulo, a periferia de São Paulo, onde, a
exemplo do que faz Dom Helder Câmara em Pernambuco, Dom Paulo Arns
volta as suas vistas. Pois bem, da mesma forma que existe essa miséria, levando o povo aos desatinos e ao desespero, em outros Estados do Brasil estão
ocorrendo violências tão absurdas, tão gritantes, tão revoltantes como estas.
Portanto, se trazemos este documento é porque ele é, por assim dizer,
uma amostragem do que vem ocorrendo neste Brasil-potência tão alardeado
pelo Governo. É a qu6tã0 socia_L~m ebulição, é o desespero popular, é o Estado julgando que, através da repressão policial odiosa, absurda, ilegítima,
ilegal, criminosa, delituosa, vai poder resolver o problema social.
Ocupamos portanto esta tribuna, com a mesma tranqUilidade que o fizemos em outras oportunidades, todas as vezes que nos chegam denúncias às
mãos e as trazemos para o conhecimento da Nação. E não nos restringimos
apenas às denúncias de crimes políticos, porque tem-se dito muito que a Oposição só denuncia quando algum companheiro, quando algum democrata cai
nas malhas da Lei de Segurança Nacional. Não. Já invocamos vários discursos nossos em anos anteriores, em que o problema do preso comum nos preocupa e nos preocupa grandemente, porque coisas desse tipo vêm ocorrendo
diuturnamente.
O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• me permite UJ11 aparte?
o-sR. MARCOS FREIRE- País não.
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O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador Marcos Freire, com a mesma
tranqüUidade com que V. Ex• está na tribuna lendo o manifesto de associações de Pernambuco, eu venho aparteá~lo. Primeiro quanto aos presos comuns. De 1980 a 1981 o Governador MarCo Maciel já demitiu, mediante inquérito, vinte e dois policiais civis e militares que não podiam continuar nas
suas funções, por motivo"S apurados em inquéritos rigorosos. Depois, o fato
que V. Ex• aqui cita, de casos políticos, a Assembléia Legislativa também ouviu esse. manifesto, e lá, o Líder do PDS, Antônio Correa, tinha elementos à
mão para, não digo destruir, mas para esclarecer, uma por uma, as motivações alegadas de violência, de seqiiestro, de morte. Porque tudo isso, Senador Marcos Freire, é muito sério. Esta Casa e a Nação conhecem o Governador Marco Maciel pela sua postura democrática, não apenas como Deputado
Federal, mas como Presidente da Câmara dos Deputados e como Governador de Pernambuco que, ainda há pouco, se não há deturpação da imprensa,
era elogiado por um colega de seu Partido, o ex-Governador Miguel Arraes
de Alencar, que dizia que, de 1964 para cá, poucos governadores tinha tida
Pernambuco que merecessem o respeito, pelo trabalho, pela seriedade, que
merece o Governador Marco Maciel. Ora, Senador Marcos Freire, como poderia então o Governador Marco Maciel, homem de formação democrática e
cristã, ter cruzado os braços diante das denúncias que V. Ex• acaba de ler da
tribuna do Senado. Nãot A resposta virá para esta Casa na próxima segundafeira- porquanto não podemos ter o dossiê da polícia às mãos- a resposta
dada pelo Deputado Antônio Correa da tribuna da Assembléia Legislativa.
Lembra-se V. Ex~, certa vez, quando da tribuna falou sobre o problema da
poluição de SUAPE, de que prometi a V. Ex• trazer a palavra do Governo
Marco Maciel e eu a trouxe aqui e V. Ex• ouviu, no sentido de que o Governo
estava atento ao problema de poluição no caso de SUAPE.Agora, V. Ex', no
cumprimento do seu mandato de pernambucano, traz para aqui esses fatos.
Tenho aqui alguns números que deffionstram aquilo que eu disse ainda há
pouco, a seriedade, a firmeza na administração Marco Maciel. Desde que S.
Ex• assumiu o Governo de Pernambuco, jâ demitiu, mediante inquérito, cerca de 97 funcionários da Polícia CiVil e da Polícia Militar. Punidos foram por
faltas menores cerca de 200 da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança
Pública. Vê V. Ex~ que alguns fatos aí enumerados não ficaram sem a devida
apuração e punição dos responsáveis. Agora, acredite V. Ex• que na segunda~
feira, porquanto amanhã não me encontrarei neste plenário, pois estarei a
serviço da Comissão de Educação e Cultura, da qual sou Piesidente, mas
segunda-feira eu terei oportunidade de, cumprindo um dever para com esta
Casa e com a Nação, trazer esclarecimentos sobre os fatos que V. Ex~ acaba
de divulgar através da leitura de um manifesto que já foi discutido na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, e jâ foi respoitdido pelo
Líder do Governo do meu Estado. Mas como a Casa tomou conhecimento
agora, através da leitura que V. Ex• fez e pelo respeito que V. Ex• merece
como eminente Líder do PMDB, fique certo V. Ex~ que segunda-feira voltaremos a conversar, a dialogar sobre este assunto.

O SR. MARCOS FREIRE - Aguardaremos com interesse a fala do
Líder Aderbal Jurema na próxima segunda-feira. Esperamos que S. Ex• traga
dados objetivos, concretos e específicos que possam realmente se contrapor a
série de denúncias aqui arroladas por entidades várias do Estado de Pernambuco.
Evidentemente que não estamos aqui para entrar no terreno de juízos de
valor sobre a personalidade do Governador de Pernambuco, como quem o
julga desta ou daquela maneira. Estamos trazendo ao conhecimento da
Nação um documento firmado por doze entidades pernambucanas de responsabilidade, de categoria, como da Ordem dos Advogados de Pernambuco, Secção Regional, em que fatos concretos, objetivos são arrolados.
Admira-nos que, segundo o Senador Aderbal Jureriia, sendo um Governo de
mentalidade democrática, essas entidades, por exemplo, denunciem que a Comissão de Jusfiça -e Paz tentou viS"itar a Delegacia de Roubos e Furtos, e no
entanto os delegados trancaram as portas do xadrez. Um governo «;iemocrãtico não teme que qualquer entidade comunitária possa entrar nos seus órgãos
de segurança. Achamos até, se os dirigentes não compactuam com possíveis
excessos praticados por seus subordinados, que deveriam estimular que as asw
sociações representativas da comunidade pudessem ter o mais livre acesso,
não especialmente num dia determinado, mas até de maneira permanente nos
órgãos de segurança. E a denúncia aqui é de que isto não foi possível.
Por outro lado, também estranhar, depois da profissão de fé democrática
feita pelo ilustre Líder dú Governo nesta Casa, que essas entidades, com toda
a autoridade de que se revestem, não tenham tido oportunidade sequer de entregar esse memorial, como pretenderam, ao Sr. GoVernador de Pernambuco.
Como nos dá conta um outro documento que aqui temos, que é exatamente
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um expediente assinado pelas mesmas entidades, dirigidos ao Governador do
Estado de Pernambuco nos seguintes termos:

·•

"Recife, 2 de setembro de 1981
Exm"' Sr.
Governador do Estado de Pernambuco
Dr, Marco Antonio Maciel
Nesta
Senhor Governador:
Pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência um
documento resultante de amplos debates e que interpreta fielmente
o pensamento das entidades que o assinam, sobre o problema da
violência policial em nosso meio.
Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, gostaríamos de fazer esta entrega pessoalmente e este encaminhamento formal substitui o encontro que tentamos realizar, direito que nos foi
negado por razões que desconhecemos.
Desta forma, desejamos informar que na impossibilidade do
encontro, neste momento estamos também dando conhecimento do
mesmo ao público.
Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente. - IAS- Instituto dos Arquitetos do Brasil
- Depart. de PE.- Geraldo Gomes da Silva, Presidente- Moacir
LuiS Gomes Filho, Presidente Conselho Moradores de Brasília Teimosa."

•

Este expediente tem a data do último dia 2. Como se vê, ê de estranhar, é
curioso e, sobretudo, de se lamentar que um Governador, que teria toda essa
mentalidade arejada a que- se refere-o ilustre Senador Aderbal Jurema, não tenha possibilitado o acesso diretO dos representantes dessas entidades para
tratarem do assunto e as obrigou a usar do expediente do protocolo oficial do
Palácio do Governo para fazer chegar essa denúncia às mãos de S. Ex•.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos V. Ex•, mais uma vez, com todo
prazer.
O Sr: Aderbal Jurema- V. Ex•, ainda há pouco, se referia que nós deveríamos trazer aqui dados objetivos. V. Ex• pode ficar tranqiiilo, que os dados serão objetivos. Porquanto, ainda há pouco, eu enunciava o número de
policiais demitidos, tanto da polícia militar, como da polícia civil. E números
-de policiais demitidos são dados objetivos. Tratarei, pormenorizadamente, de
todos os casos a que V. Ex• aí aludiu, inclusive, iremos esclarecer se o governador tomou ou não conhecimento e quais as razões por que não respondeu
diretamente a esse manifesto ou a esse memorando dessas entidades. Fique
certo V. Ex• de que, aqui, não estou para renovar a profissão de fé democrática do Governador Marco Maciel, porque não haveria necessidade de fazê-lo.
Estou aqui para colaborar com esta Casa no esclarecimento de uma denúncia
que V. Ex• fez e que, para nós, é grave e não ficará sem resposta.

O SR. MARCOS FREIRE- A invocação do Senador Aderbal Jurema
de alguns números soltos, evidentemente, não esclarece nada. Até não íamos
entrar na análise desses números, não fosse a invocação renovada deiCS por S.
Ex~. porque iria aguardar a contestação abrangente que S. Ex• trará na
segunda-feira. Mas, já que S. Ex• insiste em que jã deu alguns desses dados
objetivoS, dizemos que esses dados, em si, estão soltos no espaço. S. Ex• afirmou, inicialmente, que o Governador de Pernambuco jã havia demitido vinte
e dois policiais. Poder-se-ia indagar: serâ que vinte e dois policiais corresponde ao número daqueles que realmente deveriam ser afastados? Mas, S. Ex•,jâ
na segunda intervenção, um pouco mais adiante da primeira , jâ não falava
em vinte e dois policiais. S. Ex• aí, já mudava o número para noventa e sete
funcionários. E, mais adiante, falava em duzentos, com outras sanções que
não a demissão. Portanto, os números são, assim, um tanto fantasmagóricos
que não atestam nada, além de alterados por S. Ex• mesmo.
O Sr. Aderbal Jurema - São noventa e sete da Polícia Militar e vinte e
dois da Polícia Civil.

O SR. MARCOS FREIRE - Em razão da nossa advertência, S. Ex•,
agora, jã está especificando mais: noventa e sete da Polícia Militar e- vinte e
dois da Polícia Civil. Agora, quem diz que vinte e dois da Polícia Civil e noventa e sete da Polícia Militar têm alguma correlação com esses casos que foram aqui denunciados, casos que, na maioria das vezes, não foram sequer
a_purados~

O Sr. Aderbal iUrema -

Permite V. Ex• um aparte?

•
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(Assentirnento do orador)- Esclareci a V. Ex• que esses policiais haviam
sido demitidos em razão de inquéritos sobre alguns desses casos que V. Ex•
divulgou.
O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex• não afirme coisa que, depois, não
pode provar. V. Ex• não sabe precisar se esses 22 ou esses 97 têm relação com
esses casos. É bom V. Ex~ não se adiantar para, depois, não ser desautorizado.
O Sr. Aderba/ Jurema- Tem relação com a vida da Secretaria de Segurança. Em todos os casos em que a Secretaria de Segurança se acha envolvida,
ela procurou apurar. O que eu disse a V. Ex• é que não ficaram sem inquérito.
V. Ex• disse que não foram punidos, que não houve inquéritos, e, então, vou
mostrar a V. Ex• que houve inquéritos e que houve punição, quando, de fato,
se ve_-ifici:tva a culpa do policial.

•

O SR. MARCOS FREIRE- Há casos aqui, arrolados. Não se disse,
aqui, que a Secretaria de Segurança nunca fez inquérito na sua existência.
Ninguém afirmou, ãqui, que a Secretaria de Segurança nunca apurou nenhum crime. Sabemos das suas deficiênciªs, mas, ao contrário do Senador
Aderbal Jurcma, admitimos que haja um mínimo de eficiência.
O Sr. Aderbal Jurema- Estamos nos referindo ao Governo Marco Maciel, Ex•
O SR. MARCOS FREIRE - Alguns inquéritos são esperados, Senador, mesmo no Governo Marco Maciel.

O Sr. Aderbal Jurema- Esses policia:is foram indiciados em inquéritos
no Governo Marco Maciel.
O SR. MARCOS FREIRE- Mas, nós não estamos discutindo que, durante o Governo Marco Maciel, tenham ocorrido alguns inquéritos policiais.
O que estamos trazendo ao conhecimento da Casa é que há casos específicos,
denunciados pelas entidades, em que não houve apuração nem punição. Agora, que possam ter ocorridos outros inquéritos, outras apurações e, até, pu,;
nições, niriguem --está levantando este problema.
Portanto, o fato da Secretaria de Segurança, durante a administração
Marco Maciel, ter registrado 22 puílições -não diz nada. Pode até, dentro dessas 22 punições, haver punições injustas. E o que pode ter ocorrido é que, fora
essas 22 punições, casos que não foram apurados, ou de autoridades que
exorbitaram de suas funções e que não foram punidas.
Portanto, não quer dizer que, havendo 22 punições, está muito boa a
Polícia de Pernambuco. Pode ser, até, que, nessas 22 punições, existam punições injustas e pode ocorrer que punições justas não tenham se dado.
O que nós gostaríamos é que V. Ex•, aqui,- tirando dos Anais da Casa,
e podemos até fornecer cópia dessa denúncia- V. Ex• visse os casos que estão denunciados e, caso Por caso, V. Ex• trouxesse os esclarecimentos e pode
deixar os 22 punidos, que não tenham relação com esse caso.

..

O Sr. Aderbal Jurema- Solicitei, ainda há pouco, Ex•, do Secretário de
Segurança esclarecimento para os casos desse manifesto que V. Ex• leu e trarei, segunda-feira, os esclarecimentos objetívos .
O SR. MARCOS FREIRE - Esperamos que sejam mais precisos do
que os fornecidos nesta tarde.
O Sr. Aderbal Jurema- Agora, quis demonstrar que o Governo Marco
Maciel não tem cruzado os braços diante de casos de policiais que exorbitam
de suas funções. Isso é que quis logo adiantar a V. Ex•

O SR. MARCOS FREIRE- Não é isto que diz o documento subscrito
por entidades da maior respeitabilidade de Pernambuco, inclusive, pela Ordem dos Advogados de Pernambuco.
O Sr. José Richa -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE - Sim, ilustre Senador José Richa.
O Sr. José Richa - Evidentemente, V. Ex•, que traz uma· denúncia de
certa gravidade, na qual conta com toda nossa solidariedade, num determinado momento, como é este caso atual, a discussão derivou-se para os problemas eminentemente regionais. Eu não sou de Pernambuco e, normalmente,
não deveria me meter nesta discussão.
O SR. MARCOS FREIRE - Mas, ele reflete uma situação nacional.

O Sr. José Richa -

Exato. E é para isto que quero trazer o debate.

O SR. MARCOS FREIRE- O apelo não existe apenas em Pernambuco.

o·sr. José Richa- Exatamente. E é para isto que eu quero trazer ao debate, porque me parece da maior imPortância. Isto que V. Ex• traz aqui,
como denúncia, não é uma característica s_6 de Pernambuco. V. Ex• fa"z muito
bem, como Líder da nossa Bancada, de trazer ao debate da Casa um assunto
que, mesmo tendo ocorrido em Pernambuco, é uma característica naciOnaL
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Nós ainda não conseguimos, apesar da abertura que reconhecemos ser real~
objetiva e concreta, mas, ainda não conseguimos nos livrar do aparelho repressor que está aí e que ainda não foi desestabilizado, não foi desmobilizado.
Isto é que me parece da maior gravidade. Pode ser que, lã, em Pernambuconão quero entrar no mérito- tenham ocorrido todos esses inquéritos. Mas
não é isso que vai resolver o problema. E preciso desmobilizar esse aparelho
represso-r, porque a sociedade já não --aguenta mais viver constantemente sob
o medo pofque, evidentemente, há uma capitulação do próprio Govetno,
com relação ao aparelho repressivo estatal. O caso do Rio Gra:nde do Sul,
ainda é freqüentemente revivido e com novos lances. Ainda há poucos dias,
vimos, em algumas revistas e em alguns jornais, o caso da Lilian Celiberti e
seus dois filhos e Universindo Dias, que foram seqilestrados, daqui, por um
outro governo, pelo aparelho policial de um outro país, com a ajuda e a conivência, mais do que provada, do aparelho policial brasileiro, lã do Rio Grande do Sul. Então, essas coisas continuam acontecendo e não há um desejo sincero ou, pelo menos, não há força suficiente para desmobilizar, desativar esses aparelhos repressOres. Então, não pode haver coexistência de abertura democrática com o aparelho repressivo, ainda, todo ele, aí, montado, sem ser
desmobilizado. Então, acho que V. Ex• traz, para câ, e há tempos esta Casa
não debatia um assunto da maior importância e da maior gravidade. Se houver sinceridade do Governo em promover, aceleradamente, a abertura, tem,
em primeiro lugar, que desmobilizar, desativar o aparelho repressor porque,
do contrário, a abertura não vai passar de uma fantasia e, sobretudo, as
eleições do ano que vem não podem se fazer com esse medo generalizado da
sociedade brasileira com relação ao aparelho repressor.
O SR. MARCOS FREIRE- Agradecemos a contribuição que o nobre
Senador José Richa traz ao nosso pronunciamento. Realmente, é doloroso, o
que se passa nas delegacias de Polícia. Não só no nosso Estado isso ocorre.
Lembramo-nos bem que, no Rio de Janeiro, certa vez, passei por uma rua
perto do Joquey, lá na antiga Capital Federal e ouvi os gritos que saíam de
uma delegacia existente na rua Major Rubens Vaz, no Jardim Botânico. E,
inQagávamos o que era aquilo? E, alguém que morava ali, dizia que isto era
costume ...Todas as noites não podemos nem dormir, aqui, tranqüilamente,
por causa dos gritos dos presos que ali estão." Logicamente, nós julgamos
que a sociedade tenha não só o direito mas o dever de se contrapor à crimina~
!idade - é uma questão de sobrevivência social. Há um dísciplinamento nesta ativ1dade preventiva, ou até repressora contra aqueles que burlam as leis
do Pais e, sobretudo, ninguém tem mais obrigação de respeitar os direitos do
homem do que a própria autoridade pública e, pelas leis brasileiras, ninguém
pode torturar quem quer que seja. E, neste País, isto é curial, todo mundo sabe, se querem arrancar confissões na base da violência, da tortura, quando
não, surgem aqueles que se arvoram em juízes e resolvem fazer justiça com as
suas próprias mãos.
O Sr. José Richa- E veja bem, V. Ex~. o seguinte, essa violência que se
comete contra presos comuns, encontra um precedente na impunidade da
violência a serviço de causas políticas.
O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex• tem toda a razão. A repressão política, neste País, como que tornou certas autoridades acima do bem e do mal e
se os maiores muitas vezes fazem coisas desse tipo, o que dizer do inspetor de
quarteirão, do delegado de polícia? Não é por acaso que, na Baixada Fluminense, fizeram urn levantamento estatístico e apuraram mais de dois mil cadáveres do chamado UEsquadrão da Morte".
Portanto, tudo isto estâ a exigir uma denúncia firme. Cremos que a Polícia tem que ser olhada com a simpatia popular, o povo tem que ver no policial o seu colaborador. E, no entanto, infelizmente, muitos temem quando
vêem a figura do policial, o que é uma injustiça, porque nas corporações policiais deste País há muita gente que tem noção exata do seu dever. E é preciso,
exatamente, que através da resEonsabilização de dos atos daqueles que exercem funções policiais, se incentive o bom e se afaste o mau policial.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• ainda um ligeiro achego ao seu
discurso?
O SR. MARCOS FREIRE -~Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema- Ouvi o aparte do Senador José Richa e tenho a
impressão quC S. Ex• queria pedir uma polícia mais cuidadosa, quando fala
em desatiVar o aparelho repressor, aí, então, nós fiCaríamos nas mãos dos assaltantes, sem qualquer segurança. O que existe neste País, V. Ex~ sabe, não é
de agora, é um problema sociológico que tem se caldeado com o problema
político. Desativar o aparelho repressor, não, que S. Ex• peça para aprimórálo, porque nós s6 damos importância à ordem quando estamos na desordem.

O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex•terá ouvido o Senador José Richae
viu que S. Ex• colocou o seu aparte, tendo como parâmetro, especificamente,
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o sistema repressor politico deste País. V. Ex• sabe que rernanece aí toda a engrenagem da ditadura, inclusive perturbando a vida d~ste País. Portanto ...
O Sr. José Richa- Até agradeço a V. Ex• a oportunidade que dá de explicitar melhor. E V. Ex• deve ter entendido muito bem, Senador Aderbal Jurema, a que tipo de aparelho repressor eu rne referia, quando solicitava a sua
desativação. São os Doi-Codi da vida. Para quê? Qual a necessidade? Que
tipo de ameaça política este regime teve? Nada! Para quê? Isto é pura e simplesmente, por um aspecto psicológico, para continuar mantendo a sociedade
brasileira apavorada e com medo da repressão. E, exatamente, esse mau
exemplo é que acaba pela impunidade dos seus erros que são cometidos. E, a
impunidade daqueles que cometem esse tipo de violência política, é que está
contaminando todo o aparelho policial que tem que zelar pela segurança.
Mas, foi como disse o Senador Marcos Freire, hã poucos instantes, ao invés
de a população ver no policial, aquele cidadão, aquele amigo a quem a sociedade pode confiar a sua tranqüilidade, hoje, evidentemente, se alastra em
todo o Brasil, o temor ao policial, hã um verdadeiro temor, hoje, contra a
polícia. E, por quê? Porque há excessos, e estes só prosperam graças à impunidade de outros excessos, muito mais injustificáveis, que são os do aparelho
repressor político.
O SR. MARCOS FREIRE - V. Ex• tem toda razão, lembramo-nos,
agora, de exemplos recentes, na nossa cidade de Olinda quando, vez por outra, há batidas policiais. Olinda, como V. Ex• sabe, é uma cidade histórica
turística, urna cidade essencialmente boémia, com seus bares, seus restaurantes à beira do mar e nas colinas que ornam a cidade.
Aliás, vemos na tribuna de honra desta Casa o Deputado Barreto Guimarães que é Presidente do PDS de Pernambuco, a quem saudamos neste instante. S. Ex• é testemunha, também, de que, infelizmente, as noites boêmias
de Olinda, vez por outra, são perturbadas por certas turmas de policiais que
ali vão e trazem sobressalto à nossa população. Muitas vezes está-se com a
família, numa noite de lua, ouvindo serenata, e chega a polícia com toda prepotência, a solicitar identificação de todos os presentes, e V. Ex• sabe que
muitas vezes os rapazes e as moças não estão preocupados com carteirinha de
identidade, mas Hcurtir'' uma lua na beira do mar. E, por causa disso, têm
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ocorrido problemas gravíssimos. Leva-se quem não tem identificação, e levase à força, praticando toda sorte de arbitrâriedade.
Então, são coisas desse tipo com as quais o Poder Público não pode ser
conivente. A autoridade policial maior tem que desautorizar todo abuso de
poder, e a maneira de fazer é responsabilizar e punir os culpados. Nós precisamos da polícia, nós prestamos as nossas homenagens àqueles que se sacrificam nessa árdua missão de manter a ordem pública, mas isso tem que ser feito em termos, tem que ser feito com a própria sociedade, e com a colaboração
da sociedade. E é por isso que temos que dar ouvidos quando vemos entidades como essas a que acabamos de referir neste discurso, com a responsabilidade de uma Comissão de Justiça e Paz, de um Clube de Engenharia, do Sindicato dos Economistas, do Instituto dos Economistas, do _Instituto dos Sociólogos, da Ordem dos Advogados, portanto, entidades da maior responsabilidade, que vêm e fazem denúncias desse tipo, vêm e dizem que quiseram ir
às Delegacias cofrer as prisões e não lhes permitiram. Vêm e dizem que não
foram, sequer, recebidas pelo Governador do Estado para levar essas denúncias.
Então, evidentemente que a orientação governamental estâ errada, porque a melhor maneira que nós temos de resolver os problemas coletivos ê
contando com a coletividade_e com a comunidade. O aparelho repressivo, os
órgãos de segurança deveriam ter nas comunidades, nas entidades representativas da sociedade, os seus aliados e não vê-los, não só com indiferença, sem
tomar conhecimento do que eles dizem, mas até com hostilidade e com suspeição.
Portanto, corho- Senador de Pernambuco, sem querer trazer para câ
questões locais, mas trazendo-as_ sempre que elas reflitam uma sítuação muito
mais geral, é que julgamos da nossa obrigação trazer ao conhecimento da
Casa esta denúncia pela gravidade que ela encerra. E aguardamos que venha
uma palavra esclarecedora, realmente com dados, mostrando item por item,
que não têm procedência as denúncias feitas. Mas estamos certos que as entidades que subscrevem este documento, pela respeitabilidade que têm, não se
aventurariam a fazer tais denúncias se não estivessem muito certas da sua
procedência. (Muito bem! Palmas.)

·•

•
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LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

J<:>- Vice-Presidenté

PMDB

MESA
Presidente

Passos Põrto

Líder

2"'-Vice-Presidente
Gi\van Rocha

Marcos Freire
Vice--Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

1"'-Secretário

Cunha Lima
2Y-Secretário

Jorge Kalume
3Q-8ccretário
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Itamar Franco
4Q-Secretário
Jutahy Magalhães

Lenoir Vargas
Agenor Maria
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A) SERViÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: Daniel Reis-de Souza
Local: Edifício Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141 -Ramais 3490 e 3491

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

3.

L Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. José Caixeta

1. Eve\ãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
Local: Sala da Comissào, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Lins
Suplentes

PDS
I. Josf:Lins
2. Eunice Michiles
3. Gabriel Hermes

I, Raimundo Parente
2. Almir Pinto

3. Aloysio Chaves

4. Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Benevides
I. Alberto Silva

L
2.
3.
4.

S.
6.

Suplentes
PDS
(. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. AlmirPinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

A\oysio Chaves
Hugo Ramos
LenoirVargas
Murilo Badaró
Bernardino Viana
Amaral Furlan
Moacyr Dalla
Raimundo Parente

PMDB
I. Franco Montoro
2. Lãzaro Barboza
3. Humberto Lu_c_ena

PP
I. Mendes Canale

COMiSSÃO DO DISTRITO FEDEn.AL- (DF)
(li membros)

PMDB
I. Marcos Freire

Titulares
I. Bernardino Viana
2. José Lins

3. Arno Damianl
4. Milton Cabral
S. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta
I. Roberto Saturnino

2. Pedro Simon

Suplentes
PDS
I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
l. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

3. José Richa

PP
1. Affonso Camargo

L José Fragetli
2. Alberto Silva

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro -

Ramal 349S

Reuniões: Quartas-fe\ras, 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

(CAR)

COMPOSIÇÃO

Titulares

COMPOSIÇÃO

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

PP

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(I L membros)

Presidente: José Richa
Vice-Presidente: luiz Cavalcante

L Tancredo Neves
2. José Fragelli

PMDS
I. Ai;enor Maria

I. Mendes Canale

V ice--Líderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Jünior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

COMPOSIÇÃO

I. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
5. Orestes Quércia

Suplentes

l. Leite Chaves
2. José Richa

Líder
Nilo Coelho

Presidente: Aloysio Chaves
J9.Vice-Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Var.gas
Titulares

7.
8.

Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho

4.

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(L 5 membros)

Diretor: Antônio Cã:rlos de Nogueira
Local: Edificio Anexo das Comissões - Ala Sena~lor Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 211-4141 -Ramais 3487, 3488 e 3489

I.
2.

Gastão MUller

Mendes Canale
Saldanha Derzi

Líder
Evelásio Vieira

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

PDS
Benedito Canela
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

Vice-Líderes

Affonso Camargo
José Fragelli

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretãrios
Almir Pinto

Titulares
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Titulares
I. Lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalia
4, José Caixeta
S. Martins Filho
6. Murilo Badaró

Suplentes
PDS
I. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Lins

Titulares
(. Aderbal Jurema
2. João Calmon

3. Eunice Michiles

Suplentes
PDS
I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

4. Tarso Outra

PMDB
I. Lázaro Barboza
2. Mauro Benevides

Presidente: Aderba!Jurema
Vice·Presidente: Gastão Müller

5. José Sarney

I. Henrique Santillo

2. Evandro Carreira

3. Adalberto Sena

PMDB
I. Adalberto Sena
2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

L. Marcos Freire

2. Mauro Benevides

PP
PP
1. Mendes Canale

Assistente: Carlos O_uilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Terças-feiras, às tO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3024.

I. Saldanha Derzi

I. Affonso C amargo

PP

2. Luiz Fernando Freire

I. Gastão MüHer

Assistente: Leda F erreíra 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: Sérgío 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

I. Evelãsio Vieíra
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COMISSÃO DE FINANÇAS -TCF)

COMISSÃO DE MUNIClPIOS ( 17 membros)

(17 mambros)

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente

2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlun
4. Amaral Peixoto
S. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

Suplentes
PDS
I. JoséGuiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Uns

Titulares
L Almir Pinto
2. LomantoJúnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
S. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

PMDB
I,
2.
3.
4.
4.

Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Pedro Simon
Teotônio Vilela
Franco Montara

l. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José Richa

PP
1. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Reuniões: Quinta~>·feir~s. às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

1. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

l. Gastão M üller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Michiles
G01briel Hermes

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

Suplentes
PDS
1. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

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

L José Fragelli

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - R<l;mal 3339

I. Affonso C amargo

PMDB
t. Marcos Freire
2. Jaison Barre~o
3. Humberto Lucena

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. José Guiomard
4. Lourival Baptista
L Henrique Santillo
2. Jaison Barreto

I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

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

PMDB
I. RobertoSan~rnino

•

PMDB
f. Adalberto Sena

PP
I. Saldanha Derzi

I, Gastão Mílller

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

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: Josê Fragelli

Titulares
l. João Calmon
2. Murilo Badaró
3, Aderbal Jurema

I. Adalberto Sena

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Da lia

PMDB
L Evandro Carreira

Titulares
I. Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. José Guiomard
4. Muri!o Badaró

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

PP
I. Saldanha Derzi

I. Mendes Canale

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

I. José FrageUi

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I. Luiz Viana
2. Tarso Outra
3. Lomanto Júnior
4. Amaral Peixoto
5. João Calmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Lourival Baptista

I.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr DaUa

I, Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Sat.urnino

PP
I. Gastão Mílller

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

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

PMDB
I. Orestes Quéicia

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

Presidente: Luiz Viana
!9-Vice-Presldente: Paulo Brossard
29-Vice..-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

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

Assistente:_ Marcelino dos Santos Cametlo - Ramal _3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre Costa
- Anexo das Coinissões- Ramal 3020

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

PP
1. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões; Quartas-feiras, às 10:30 horas
loc01.l: Sal01. da Comissão, na Ala Senador Aleundre Costa
- Anexo das Comissões - Ra_mat 3652

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

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

COMPOSIÇÃO

1. Henrique Santillo
2. Teotônio Vilela

Titulares

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela

l. Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante
3. José Lins
4. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto

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

COMISSÃO DE MINAS E _ENERGIA- {CME)
(7 membros)

Titulares

·•

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

(CLS)

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente; Humberto Luc.ena

1.
2.
3.
4.
S.

PP
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

Suplentes
PDS
t. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. José Sarney
4. Murilo 6adar6
5. José Caixeta

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

COMPOSIÇÃO

Titulares

I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

PP

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

(CM)

COMPOSIÇÃO

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

Suplentes
PDS
1. Helvfdio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Clãudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Co"sta
-Anexo das Comissões~ Ramal 3121
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E OBRAS PÚBLICAS (7 membros)

(CT)

8) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sá- 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 21 t-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 21 t-3520
C) SERVIÇO DE COMISS0ES ESPECIAIS E DE IN-

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
I. Evandro Carreira

l. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

PP
I. Alberto Silva

I, Affonso C amargo

Suplentes
Assistente: Marcelino dos Santos CameUo -

PDS

L
2.
3.
4,

Sábado 19 4505
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1, Loma_nto.J~nior
2. Luiz Cavalcante
3: Amaral Peixoto

Vicente Vuolo
Benedito Ferreira
Aloysio Chaves
Milt~n Cabral

QUÉRITO

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às II :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508
Clayton Zanlorenci - 211-3502

•
SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O Bll',NIO 1981/I982

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

LOCAL DA REUNIÃO

•

SERGIO

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

1 I:OO

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13339

LUIZ
CLAUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

1I:OO

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13130

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
Rama14315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168

!0:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal36S2

GONÇALVES

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

ll:OO

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

10:00

CE

09:30

CEC

GUILHERME

Sala da Comissão, na Ala
Senado( Nilo Coelho
Rama13256

09:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
Horas

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LEDA

LUIZ
CLÁUDIO

LEDA

•
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BRAS(LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 158• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 1981

1.1 -ABERTURA

1.2 -

1.2.1 -

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Registro da data alusiva à pos·
se de Dom Aldo Genta, como Bispo de São Mateus-ES.

EXPEDIENTE

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projetes de Lei do Senado n•s I00/81, 352/79 e 109/80.
1.2.2 -

•

Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 269/81, de autoria do Sr. Senador
Luiz Fernando Freire, que autoriza as_serventias do forojudi_cial e extrajudicial a prestarem ao público serviços de reprografia, plastificaçâo de documentos e outros assemelhados.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensagens n•s 270 a 276/81 (n•s 421 a 427, de 1981,
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que as Prefeituras que especifica sejam autorizadas a realizar operações de crédito,
para os fins que especificam.
1.2.4 - Requerimento
NY 322/81, de autoria do Sr. Senador Agenor Maria, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federa!, da encíclica "Laborem Ex.ercens", de Sua Santidade o Papa João Paulo II.
1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Manifestação pela pronta
recuperação da saúde do Presidente João Fiqueiredo, vitimado por distúrbio cardiovascular. Transcrição do editorial do "Jornal do Brasil", de 19
último, sob o título Voto de Confiança, no qual são expressos os sentimel).tos da Nação brasileira com relação ao Presidente João Fiqueiredo.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Como Líder do PP - Desdobramento decorrente do impedimento telUporârio, ·por motivo de sáude, do Presidente João Fiqueiredo.
SENADOR HENRIQUESANTILLO- Questão agrária na Região
do Araguaia-Tocantins.
SENADOR EVANDRO CARREIRA -Necrológio do Sr. Afrânio
de Castro.
SENADOR AGENOR MARIA -

SENADOR LlZARO BARBOZA- Utilização da conta vinculada
do FGTS para saldar empréstimos do Programa de Crédito Educativo.

Encíclica Laborem Exercens.

I .2.6 - Leitura de projeto
Projeto de Lei doSenado n• 270/81, do Senador Lázaro Barboza, que
introduz alterações na Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 1966, permitindo
a utilizaçãO da conta vinculada do FGTS para saldar empréstimos do Programa de Crédito Educativo.

1.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução nY 49/81, que autoriza o Governo do Estí:].dO
de Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo novalor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destina·
do ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de
quorom .
-Projeto de Lei da Câmara n"' 72/79, que dá nova redação ao ..caput" do llrtigo 55 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da
Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n<~ 27/81, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quOrum.
- Projeto de Resolução n"' 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 n'? 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 n'il96/8l,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.

~
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- Prujcw de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura Municipal Je Santo André (SP) a elevar em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove
milhõt.::s, sctentu mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavo:;) o montante de suu dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum
-Projeto de Resolução n~' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Col{uciral (MG) a clcvu.r em Cr$ 31.756.725,00 (tinta e um milhões, setet:cntso e cinqüenta c seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante Je sua dívida consoliduda. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n"' 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhões c seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por faltu de quomm.
- Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Prefeitura Municipal do Castanhal (PAI a elevar em Cr$ I49.750.04ô,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cínqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centuvos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por faltu de quorum.
-Projeto de ResoluçJo n"' 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsus {MA) u elevur em CrS 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vint!.! e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada pnr falta de quroum.
- Projeto de Rcsuluçào nl' 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
dr..: Franc:.t (SP) a c!evur em CrS 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, du·
tentns c sctentu c dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de ~ua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo·
rum.
- Projeto de Resolução n<? 64/81, que autoriza a Prefeitura MuniciR
pai de ltatiha (SP) a elevar em CrS 40.955.908,72 (quarenta milhões, noveR
L'<.:ntos c dnqlienta c cinco mil. novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
L'ent~t\·os) o montante dt.: :-.ua dívida consolidada. Votaç-ão adiada por falta
de quomm.
- Pwjeto de RL':solução n<? 4/81. que autoriza a Prefeitura Municipal
de r~nircndab<.t {SP) i.l dL':var em CrS 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil. oitocentos c dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de
sua dh id~l consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
- Prl)jt.:to de Re:-.oiLu.;ão n<? 5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa ( MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões sete~.·cnto~ e dnqücnta L! seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de suu dívid<.~ L'onsolidad<.~. Vota~ào adiada por falta de quorom.
- Projctl.l Je Resolução n<? 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardinho de Campos (SP) a elevar em CrS 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dc.LOito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e
vinte c quatro centavos) o montante de SU;l dívida consolidada. Votação
adidada por fulta de quroum.
-Projeto de Resolução n<? 38/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pai 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 f<.:~(ta de
quomm.
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- Projeto de Resolução n'i' 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educuçi:\o Física de Goiús a L'Ontratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
\'otaçào adiada por f:.~lta de quorum.

Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento ns> 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 cornemorução ao 17~' aniversário da Revolução de Março de 1964. Votação adiada
por f<.llta de quorum.
- Requerimento n"' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, para o Projeto de Lei do Senado ns> 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação dC representantes dos empregados
e empresários va administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS). Votação adiata por falta de quorum.
-Requerimento n<? 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan·
do u transcrição, noS" Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O
Nordeste é Vítirila.·do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do
enonomista Sêrgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de
23R6·81. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 3l3/8I, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156(79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Vota~ão adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n<? 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enqu:ldrarrie·nto de profe.ssores colaboradores e auxiliares de
ensino e dú outras providências. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado ns> 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivos fiscais, na área da SUDAM, da totu!idade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciliadas na Amriiônia Legal e dá outras prm;idências. Votação adiada por f<.~lta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 357 (79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sObfe a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar dajuridicidade). Vota~ào adiada por faltu de quorurn.
- Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo da Lei n"' 3.807, de 26 de agostu de 1960, que dispõe sohrc a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apredaçào 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 13<? salário. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n<? 163/80, do Sen~;~dor Orestes ( uércia,
que d(spõe sobre a concessão de aposentadoria cspt:cial pnrn os gJrçons.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votllçào adiada r )r falta
de quorum.
- Projt:to de Resolução n<? 40/81, que autoriza a Pr~:teitura Munici·
pai de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecen·
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolid<.~da. Discussão
sobrestada por falta de quornm para votação do Requerimento n'i' 309/81.
-Projeto de Resolução n"' 108/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez biihõo.s,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida conR
solidada. Discussão sobrestada, em virtude do encerramento antecipado
da sessilo.

-Projeto de Resolução n<? 101/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pai de Maceió (AL), a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta mi·
lhões, duzentos c treze mil, novecenteos e trinta e nove cruzeiros e quaren·
ta e cinco centavos). o montante de sua dídiva consolidada. Votação adia·
da por falta de quorum.

Referente U suspensão da sessão do Senado, em virtude de realização
de sessão conjunta, convocada neste ensejo, para as 16 horas e 15 mínutos,
destinada u comunicação, de caráter urgente, a ser feita ao Congresso Na·
cional.

-Projeto de Resolução n<? 60/81, que autoriza o Governo do Estado
du Rio Grunde do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito rri"il e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votaç-ão adiada. por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'? 102/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pal de Joinvil!c (SC) a elevar em CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos c dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Requerimento n'i' 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a tr<mscriçào, nos Anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué

I.4 -

COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Lázaro Barboza, pronuncíado na sessão de 17-9·81.
Do Sr. Bernardino Viana, pronunciado na sessão de 18·9·81.
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 18·9-81.
3 -

REPUBLICAÇÃO

Trecho da

At<.~

da 149' Sessão, realizada em 10-9·81.

•

•

•
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RETIFICAÇÃO
Ata da 149• Sessão, realizada ern

4 -

10~9~81.

5 - ATOS 00 PRESIDENTE DO SENADO
6 - PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL (Republicação)

7 - MESA DIRETORA
8- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA·
RES
9-

COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES

•

SUMÁRIO DA ATA DA 149' SESSÃO,.------,
REALIZADA EM 10-9-81
Na publicação do Sumãrio, feita no DCN - Seção II, de 11-981, página 4280, 1~ coluna, no item 1.3 - Ordem do Dia:
Onde se lê:
- Projeto de Resolução n"' 68/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Coqueiral (MG) ... Leia-se:
- Projeto de Resolução n"' 7/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Coqueiral (MG) ...

ATA DA 158• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 1981
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESJDtNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PORTO E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Josê Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio
Nunes - Almir Pinto- José Lins- _Àgenor Maria- A.derbal JurernaMarcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso- Itamar Franco- José Caixeta- Henrique Santiilo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Mendes Canale- Evelásio Vieira- Arno
Damiani.

Temos, portanto, um vasto território, relativamente
pouco pre-ssionado em termos demográficos, o que torna
inexplicável o fato d-e sermos importadores de gênero.s a!in1enticios de primeira necessidade.
O desempenho agropecuário brasileiro tem sido fraco.
Muito em.bora o produto real do setor tenha evoluido em
torno de 6,8% em 1980, significando um incremento fisico
realmente expres.3ivo, na triênlo 1978-1980, p:~rém. o resultado não excedeu a média de 2,6% anuais, redundando
numa oferta incapaz de satisfazer a demanda nacional
desses bens.
Na medida em que a oferta agropecuária responde
apenas em parte à demanda, a tendência é crescer a pres..são do consumo .:::;obre <JS preç,o.s. En:;~uanto, por exemplo,
o cust-O de vida ~-e elevou em 19719 e 1980, res;;::·ectivamente,
de 76-;U% e 86,3%,_no Rio de Janeiro, o custo da -alimentação, ·um Cos seus componentes, apresentou varia-;:ão superior nos d'ois anos citados- 86,4% e 90,9%. A fonte desses dados é a Funda:gão Getúlio Vargas, e para não isolar
~apenas em Uma Unidade da Federação o problema, -o que
,poderia distorcer a análise, cabe~.apre.3entar outra<; informações complementares e que corroboram com a nossa
primeira afirmação. Segundo o Boletim do Banco Central
do B1asil, de janeiro de 1981, com base em in!ormações
de diversas outras ins~ituições, o mesmo fenômeno se verificou em outras cidades brasileiras, sem excegão, como
Sã-O Paulo, Beio Horizor~te. Porto Alegre, Florianópolis e
Distrito FederaL
No Norte e Nordeste, segundo pudemos verificar, úS
preços dos g·ênero.s alimentícios se elevaram tanto que se
colocaram fora do poder aquisitivo da população, agravando a situação de pobreza que de há muito grassa nas
c! ta das regiões.
Ao lado dis~o. os projetas rurais de investimento, no
Norte e Nor:deste, agrícolas e especificamente os pecuários,
são beneficiados com juros altamente .subsidiados e prazos
alongados de carência, advindos dos orçamentos públicos,
sem grandes vantagens para as mencionadas regiões.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !<?-Secretário procederá à leitura do Expediente.

.t lido

o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N's 722, 723. 724 E 725, DE 1981

•

Sobre o PrGjeto de Lei do Senado n,.Y 100, de 1981, que
'"fixa em 5% (cinco por. cento) a área agricultável, nos
projelos pecuários e agr~tflas, inclusive os integ1·ados a
projetos industriais, e os de reflorestamento, localizados
n'o Norte e ·Nordeste e .financiados por 1entidades oficiais de
crédito, ou rr.eursos públicos repassados, obrigatoriamente
ut.ilizada no C1.lltivo de arl'oz, feijão, mant:ioca e milho, e
da outras providências".
PAltECER N.0 772, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Bernardino Viana

Vem a exame desta Comissão Projeto de Le1.. uo Senador Alexandre Costa, com o qual pr·etende fixa área miniina de 5% (cinco
por cento), em cada fase anual d'é1 implantação, da área agricultável nos projeto-3 .agrícolas e pecuários, localizados nas regiões
Note e Nordeste, com o cultivo de _arroz, feijão, mandioca e milho, e1n proporç6es da &.rea re.servada no respectivo p:ojeto. Pretende ainda o Projeto estender a projetas integrados a industriais, e ao reflorestamento, as no:rmas fixac!as para os pr<Jjetos
agricolas e pecuirios, inclusive na.s renoV'ações e prorrogações_ de
projetos.
O eminente autor do pr-ojeto justifica sua iniciativa com as seguintes principais r.lego.çües:
"A principal característica física do nosso País é a dimensão do
território, acima dos oito milhões de quilômetros quadrados. Não
excessíva, contudo, é a população, já que segundo o Censo Demográfico de 1980, atingia a 119.06L470 habitantes, o que resulta
numa densidade demográfica (habitante por quilômetro quadrado)
da ordem de 14,08.

Podemos dizer mesmo que os recur.sos que recebem
são os mesmos que faltam para o desenvolvimento_ daquela
agricultura aiimentar básica, do arroz, feijão, mandioca e
milho, d•esde que o recurso escasso, o capital, é-lhes propiciado em detrim-ento da atividade produtiYa capaz de
contribuir para a melhoria do bem-estar imedi·ato das
populações regionais.
O projeto qUe ora apresentamo.s não visa a ferir di,reitos apenas reduz a área de favor, e torna compulsôria
a produção de gêneros agrícolas de primeira necessidade
nesses projetos que recebein benefícios de juros baixOs e
carências amplas."
Co-mo se observa, a proposição cogita essencialmente de matéria vinculada à economia nacional. ingressando nos setores crediticios. a fim de estabelecer sistema que garanta uma política de
produção compatível coro a d<emanda regional, ensejando a baixa
âe preços de génera,s essenciais, tais como: o milho, o feijão, o
arroz e a mandioca.
Trata-se, pc-is, de rna~-éria que, pela sua natureza, deverá
constituir-se em a~.sunto 'de aprofundado exame das c-omissões de
lAgicultura, Economia e Financas, 'Para onde também foi distri-

buída.
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As.slm sendo, e analisando 'tão-somente cs aspectos de jur:idicidade e c::m·stitucionalidade que a proposição apresenta, opinamos pela tramita~ão do projeto.
Sala da::; Comissões-, 19 de agos,t.o de 1981. - Nelson Carneiro,
Presidente em exercício - Bernardino Viana, Relator - Hugo
Ramos ~ :M.oacyr Dalla. - .Raimundo Parente - Franco- IMontoro
-Benedito Canelas - Almir tPinto - José Fragelli.

PARECER N. 0 723, DE 1981
Da Comissão de Agricultura

Relat-or: Senador Benedito Canelas

O presente Projeto de Lei, de auOOria do senador Alexandre
Costa, torna compul.~ória a produção ele gêneros de primeia necessidad~. de origem agricola, nos projetas agropecuários que recebem fma:~.C:arnento_s: de ··entid·ades oficiais de crédito. E estabeJec·e. no artigo 1. 0 , que, em cada fase anual de implantacão na área
~gricul~ávei de tais projeto_s - inclusive os integradoS a pTojetos
Industriais e os de reflorestamento, localizados nas regiões Norte
e Nord:st·e - deverão ser utilizados no_ minimo cinco por cento
no cultivo de arroz,. feijão, mandioca e milho.
A propo.üção faculta o plant.io associado ou separadamente,
dentro da me.~ma gleba, em proporções iguais da área reservada no
respectivo projeto, abrangendo, inclusive, os beneficiários de incentivos fisca!.s, nas áreas da SUDAM e da SUDENE.

Jl: dada, por isso mesmo, pr!oridade absoluta ao cultivo de tais
espécies na execução da implantação de referidos projetos, aplicável o principio às prorrogações ou renovações.

_ Pelo art. 2. 0 , os critérios de ela-boração, avaliação e fi.scalizaçao. específicos de cada entidad·e financiad<>ra, repassadora ou
'eXecutorJ. da }:Olítica de desenrolvimento regional estendem-se à
compul:::orieda~e da produção de gêneros alim·ent.íck::ts, na forma
preoonizada no projeto em exallli!,
Na forma do art. 3.0, a.s sifra.s resultantes da aplicação- do
crité-r-io anunciado somente poderão ser comercializadas na respectiva região produt>Dra, v·edada qualquer forma de exportação. Ex;ceção é feita, apenas, no caso de ex-cedente da produção.
O ftrt. 4.0 impõe pena ao infrator, enquanto o art. 5.0 concede
noventa dias para o Poder Executivo regulamentar a Lei.
Na .rustificação, o au~.or do projeto ressalta os seguintes ponto.,;

-- O Bra.~il pos.::u.i vac:to teuitól'io mas pequena população, o
que torna, até certo ponto. inexplicável o fato de sermos importrdorc): el-e gênervs de primeira nece.s~ida_de.
É fraco o des-empenho agropecuário brasileiro, permitindo
a tendência de pressão 'do consumo sobre o.s preços.
- No Norte e no Nordeste o preço dos gêneros de primeira
necessid-ade alcanç-aram níveis ~nsuportá veis, ~nd'o em vista a
situação de pobreza das populaçõ-es daquelas regiões.
- Apesar disso. os projetas .rurais de in_vestimento que são
altamente benefic.iados na questão de juros, poucas v-antagens
oferecem aos hab1ta:ntes d·as duas áreas problem·a. pelo fato de
nã·o se aprofundarem na produção de gêneros de primeiro necessidade.
- Des.Sá forma, os recurs-os- qUe são piõi;Jicladas· a tais projetas
são aplicados -em detrimento cta atividade produtiva c-apaz de
contribuir para a: melhoria do bem-estar das populaçõe·s regionais.
- A proposição não objetiva ferir dire-itos, mas dele d·eriva
a obrigatoriedade de, no mínimo, c1nco por cento da área agrlcultáv.el dos projetas a'udidos s-erem orientadas no s-entido do
aumento da produção dos gênero.3 -d-e primeira nec't~S.sidade.
- Se aumentar a produção d€sses gêner-os. o preço baixa:rá
inapelavelmente. E. se houver excedente, surgirá a segunda idéiaforça: a exportação.
A Comissão- de Constituição e Justiça. considerou constitucional e jurídica a propo-sição que no mérito, só merece elogios.
Ninguém desconhe·ce a situação de pobreza de ár-eas como a
Amazônia e o Nord~.ste. Os financiamentos obtidos por grandes
proprietários :rurais nem sempre ganham aplicação condigna.
Fato- revoltante foi trazido ao conhecim-ento público. há poucos dias. Determinado proprietário rural da área seca d'O Nordeste obteve c-omprometedores financiamentos, que aplicou na
construção de fa·raônica. mansão, d·eixando de preocupar-se com
a produção de gêneros alimentícios, como se comprometera.
Resultado: servidores do Banco do Brasi! foram abarcados
na negociata que, infelizmente, serve ap·en~ para atestar que
as cala-midad'es públic·as servem, muita vez, para favorecer inescrupulosos.

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei
que oferece novas oportunidad·e.s de aumento da produção de
grãos no País. utilizando apenas pequena parcela de financiamento.s concedidos a juros -especiajs pelos estabelecimentos ofi<:iais de ·crédito.
Sala das Comissões, 10 de .setembro de 1981. - Leite Chaves,
Presidente -Benedito CaneHas, Rel::ttor -.João Lúcio - Martins
Filho.
PARECER N.0 724, DE 1981

•

Da Comissão de Economia
Relator: Senador Bernardino Viana

Na Comissão de CDnstituição e Justiça, já me manifestei
sobre os aspectos constitucionais e jurídicos do presente P·rojeto.
Apes!>r de o artigo 4.0 , inciso VI, da Lei n.o 4.595, de 31-12-64,
dispor que "compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional cH.sciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as
operações creditícias em todas as suas formas", vali-me do artigo
8. 0 , Inciso :õ."'VII- alínea: "L", da Constituição Federal, para pronunciar-me pela tramitação normal do Projeto.
Agora, cabe-me pronunciar, nesta COmissão, sobre o seu mérito. E o faço faYoravelmente com a.s modificações que, salvo
melhor juízo ,imprimi ao artigo 1.0 • De um lado, fi-lo para torná-lo
ma1s c'aro, do outro, pelos seguintes motivos:
a) excluí os projetos de florestame:oto por que o rnstttuto
Br:islleiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). através da Portaria Normativa n.o 01/IBDF-DF, de 20-4-79 estabeleceu que as
empresas administradora·s de projetos flor.estals desenvolverão
culturas de espécie_ vegetais alimentícias integradas aos projetos
florestais, cuja áre-a v:s.ria de lO a 20 por cento da extensão total
exp~orada;

•

e

achei ma:is justo estender a medida a tod'Qs os projetos
agrepecuários e agroindnstriais financiados por incentivos fisc-ais,
incluindo, assim, os_ da área da SUDECO e do Grande Oarajás.
A medida legal proposta traz em si repercussões favoráv-eis à
economia do IP.aís.
Fa:ce ao exposto opino pela aprovação do Projeto sob exame,
com a .se.guinte
Ell\'!ENDA N. 0 1...CE
Al't. 1.0 No mínimo 5% (cinco por cento>- em cada fase de
implantação, da área dos projetas agrícolas, pecuários e agroindustriaLs, localizados nas regiões Norte_ Nordeste e Centro-oeste,
d'everã.o ser utilizados no cultivo isolado ou consorciado de arroz.
feijão, mandioca e milho, dentro d~ mesma gleba, em proporções
iguais da área reservada no respectivo projeto.
§ 1.o O disposto neste artigo '"pllca-se somente a projetos
financiados com recursos provenientes de entidades oficiais de
crédito, de programas especiais. de repasses de r-ecursos públicos
e bancos p-rivados e os beneficiários de incentiv'Os fisca:is.
É o :Parecer.
Sa'a das Com!.s.sões, 16 de setembro de 1981. - José Richa,
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Arno Damiani - Luiz
Cavalcante --Gabriel Hermes - Alberto Silva - .José Fragelli.
b)

PARECER N.O 725, DE 1981
Da ComissãO: de Fil!anç.as
Relator: 'Senador Raimundo Parente

O eminente Senador Alexandre costa é _o autor do presente
projeto que "fixa em 5% (cinco por cento) a área_ agricultável,
nos pro}etos pecuários e agrícolas, inclusive os integrados .a proje·tos ~ndustriais, e os de reflorestamento, loca:izact·o.s no Nor·te e
Nordeste e financiados por entidades oficlais de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utilizada no _cultivo
de arroz. feijão, mandioca e milho, e dá outras p-rovidência.s".
A matéria re-cebera p~receres favoráveis nas Comissões de
Constituição e Justiça, de Agricultura e de Economia, esta última
com emenda ao art. 1. 0 do projeto.
Justificando a proposição. seu eminente autor desta-ca:
''No Norte e Nordeste. segundo pudemos verificar, os
preços dos gêneros alimeriticios se elevaram tanto qu€ se
colocaram fora do pod·er aquisitivo da população, agravando a situação de pobr·eza que de há muito grassa nas
citadas regiões.
Ao lado disso, os proje·tos rurais de investimento, .no
Norte e Nordeste, agrícolas e especificamente os pecuários,
são ben-~ficiados com juros altamente subsidiados e prazos
a'ongados de ca-rênci-a, advindes do-s orçamentos públicos,
sem grandes vantagens para as mencionadas regiões.
Podemos dizer niesmo que os ___ reCursos que re-cebem
são o.s m-esmos que faltam para o desenvolvimento daquela
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agncuttura alimentar __bá,sica, do a:rroz, feijão mandioca
e milho, desde que o re,curso. escasso~ o capital, é-lJ:;l.es
propiciadO em detrimento da atividade produtiva capaz
de contribuir para a melhoria do bem-estar imediato da:s
populaç6es regionais."
A emenda da Comissão ele Economia visa a excluir da en'\ô'Olvência do projeto a.s operações referentes a reflorestamento, sob
a alega-ção de que, já por força d<e instrução espedfica do ffiDF,
tais empr-eendimentos estão obiigados a desenvolver cu1tura de
espécies vegetais alimentícias em ár·ea de 10 a 20 por cento da
extensão total explorada. Ao mesmo tempo, a emenda amplia a
abrru1gência dO projeto à área da S'U!DE.CO, envolvendo a região
do grande Carajás.
Por todos os motivos considerados na judiciosa argumentação a.presentada pelo ilustre autor do proje·to, a m•atéria merece
também o acolhimento &es,te órgão técni-co à semelhança dos
pronunciamentos d::ts Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e- de Economia.
contudo, em relação à emenda da Comissão de Economia,
ressalvados as nobres intenções de seu Autor, o eminente senador
Bernardino Viana, não se lhe pode dar o mesmo acolhimento,
uma vez que o argumento que a sustenta deflui do fa:t.o de 3lS
operações referentes a reflore·stamento já estavam disciplinadas
em Ins·truç_ão do IBDF, eomo se f-oss.e possível considerar a matétia. assim tratad•a com o mesmo sentid-o de eficácia juti.dics: da.s
insertas em instrumento de lei ordinária. Em verdade, poré:m, as
Instruções normativas correspondem a atos do chamado pod·er
regulamentar, os quais são passíveis de alteração ou revogação ao
alvedrio único do órgão que cs institui. Assim, no caso especifico
do projeto bastaria que o IBDF revogasse a Portaria n.O 1, de
1979, para que todas as operações referentes a reflorestamento
ficassem excluídas da incidência de .qualquer clisciplinamento
legal.
A emenda, tod•avia, sugere a inclusão da região centro-Oeste
na abrangência do projeto. Entendemos aceitãv·ei a medida à
vls~s._da simi!itude de situações coni as regiões atingidas pela pToJlOSlÇao.

Asslm sendo. opin,.mos pela apro->ação do projeto e pela rej eicão da Emenda da Comissão de Economia, nos termos da segufute
EMENDA N.0 2-0F
Ao art. 1.0 , caput
Onde se lê: "Norte· e Nord·este".
Leia-se: "Norte. Nordeste e Centro-Oeste."
Sala das Comissões. 16 de setembro de 1981. - Gabriel Hennes,
Presidente em exerclcio - Raimundo Parente, Relator - Benedito Canellas -- Bernardino Viana -

Lins .- !Martins Filho Lourival BaptiSta.

Amaral Peixoto -

Humberto :Lucena -

José

Almir Pinto -

PARECER N• 726, OE !98!

•

Da Comiss~o de Constituição e Justiça.. Sobre o Projeto

de Lei do Senado n.0 352, de 1979, que "altera o ·art. 92 do

Código Eleitoral:, que dispõe sobre o número d·e candidatos
nas eleições pr()porcionais".
Relator: Senador A.Jna.ral Furlan

•

De autoria do ilustre Sena<ior Orestes Quércia, o Projeto sob
exame altera o art. 92 e seu parágrafo único da Lei n.o 4. 737/65
(Código El<>itoral), aumentando de mais um terço para mais o
triplo das vagas a sere:m preenchidas o número de candidatos a
po.stos eletivos, nas eleições proporcionais, estabel,ecendo, ainda,
deverem ser considerados candidatos natos os d~uta<ios federais
-e estaduais e os vereadores em -exercício na legislatura a ser
renovada.
2. Na Justificação, a<iuz o Autor: "o só fato de abrl.r a porta
dos partidos a todos quantos se propõem a disputar cargos ás Câmaras Legislativas traz um impulso novo às agremiações politicas.
o que evidentemente fortalece o regime democrático porque dã
um sentido de maior participação popular no debate dos grandes
problemas nacionais".

3. O Projeto não oferece problemas sob o aspecto jurídicoconstitucional. Trata-se de m"térla da competência J.egislativa da.
União ('art. 8. 0 • item XVII. alínea "b", da Constituição). inex!stindo, no caso, oom·petência reservada de iníciativ_a. Respeito ele
ademais, a sistemática jurídica vigente.
'
No mérito. cumpre obs.~rv~- q~~~ .a alt~ração. p.o cap~t do art.
92 da Lei n. 0 4.737/65 amplià. .:.S •PbSSibl!ida<ies de opção do eleitorado, enquanto a do parágrafo único apenas transpõe para ele,
estendendo-a aos vereadores norma já constante do art a o da Lei

n.O 6.055174.
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4. Ante o e~to. opinamos pela aprovação do Projeto, por
constitucional, jurídico, e, no mé-rito, opontuno e conveniente .
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Bernardino Viana Nelson Carneiro - Ra.im:undo Parente - Martins Filho Fragelli - Humberto Lucena - Aderbal Jurema,

José

PARECER No 727, DE !98!

Da Co:míssão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 109_.. de 1980, que "proíbe ação
declaratória ainda que tenha ocorr~do a violação de direito".
Relator: Senador Bernardino Viana
O Projeto sob exoame, de autoria do ilustre Senador Nelson
Carnei~o.

revoga o parágrafo único do art. 4. 0 do Código de ProCivil (Lei n. 0 5.869, de 11 de janeiro de 1973), e ao cont.rário do que indica a Ementa, não proíbe a ação declaratóiia 41 ainçla"
que tenha ocorrido a violação do direito, mas pretende extinguila apenas nesta hipótese - quando esteja caracterizada a o_co_rrência da _violaçã-o do direito.
ce.s~o

Na verdade, o Direito Pro.c.essual vig-ente admit.e o exercício
da ação declaratória relativa à existência ou não da relação jlJ.ridica. bem ·como quanto à autenticidade ou falsidade de documento, ressaltando o dispositivo que se pretende revogar - parágrafo
único do art. 4.0 - , que o direito a essa ação é admissível "ainda
que tenha ocorri_do a violação do direito", circunstância que daria
ao presumível autor da demanda o privilégio de ingressar em juízo com a ação principal, por já estar configurada aquela violação.
A matêlia foi mOtivo de Emenda Supressiva apresentada pelo
Autor _quando da tramitação do Projeto do atual Código de Processo_ CíviLpelo Gongre.sso: por entender, endossando sugestão da
Faculdade de Direito da Unh·ersidade Católica de Minas_ Gerais,
que "se passou a existir a violação do direito, de nenhum interesse buscar-se apenas a declaração .. , isto porque H • • • ou teremos a J'ustiça como órgão para solução acadêmica ou, então, duplicaremos .a trabalho: a) aç_ão meramente cteclaratórla; b) agora,
ação alicerçada na sentença de preceito", tendo-se portanto dua.s
açõe_s--em. ve:;>: Ce uma, em prejuizo - segnndo destaca afinal -,
de "dois dos princípios que informam o processo mod-erno: o da
economia processual e o da brevidade processual".
Verifica-se, dessa maneira, que no mérito a medida proposta
não- vem extinguir o direito à ação declaratória - como pode
parecer pela Ementa -, mas tem por escopo desburocratizar o
processo judicial, quando ocorr.a __ que~ existindo certeza sobre o
interesoo e a legitimidade para propor a ação principal, con-denatória. seja esta protelada por procedimentos retardatários e onerosos, que cont.ribuem grandemente para o congestionamento dos
órgãos judiciais.
Dlante do exposto e considerando que o Projeto, ademais de
ctesburocratizante. não _encontra Qbiees quanto ao aspecW jurídico-constitucional, embora deva ser modifi-cada a sua Ementa,
.somos pela sua aprovação, --adotada a seguinte

EMENDA N.0 1-CCJ
Dê-se à Ementa do Projeto a seguinte redação:
''Revoga o parágrafo único do art. 4.o da Lei n.0 5.869,
de 11 de janeiro .de 1973 - Código de Processo Civil."
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
J;lresidente - Bernardino Viana, Relartor - Nelson carneiro, sem
voto - Martins Filho - Hwnberto Lucena - Amaral Furlan Aderbal Jurema -

.Josk Fragelli -

Raimundo

Parente~

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !~'~Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DF. LEI DO SENADO N• 269, DE !98!

.4.utoriza as s«:rv:ntias d.o foro judicial e extrajudi-cial
a_prestarelll. ao publico serVIços de reprografia, plastifica-

çao de documentos e outl'os assemelhados.

O Ooilgresso Nacional -decreta:
A7t. 1.0 As serventia;:; _d-o foro judicial e extrajudicial são
autonzadas a prestar serviço,s d·e reprografia, plastificação de
docume~tos -e outro~ ~s:ern~lhados. a pr€::;-G.~ de mercado, integrando a rec~ita ordmnr1a das s·erventias os valor·es recebidos em
con ~raprestaçao.
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Art. 2.0 Os Ofícios doe Notas poderão incumbir-se de extrair
certidôes nas repartiç6es ou em outras ..serventias, bem como provü:lenctar quaisquer documento_~ necessários à lavratura de escrituras, pod.endo exigir pagamento em contrapr·estação, ainda que

não previsto nos respectivos regimentos de custas.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0

Revogam-se as dispOsfções em ccintrârlo.

.Justificação
Visa a proposição a facilitar às partes o atendimento nos cartórios, autorizando as serventias a prestar s-erviços de reprografia

e outros ass-em·elhaàos, para evitar que os usuário.s tenham de des-

locar-se inutilmente para consecução de seus objetivos.
Parece desnecessária a autorização. Existem, porém, certos
regim·entos de custa~ que proíbem a c·:. branca d€· qualquer at~ nel:~s
não previstos expressamente, o que inviabiliza o atend:mento pelos
cartórios.
em relação à extração de documentos
que a lei ou o outro interessado ·no ato notarial exige.- Por questão
de ec·anomla de tempo e de combustível, é interessante que o pró-:
prio cartório possa providenciar a documentação, mas em alguns
lugares as autoridades administrativas ou judiciárias impedem ou
O mesmo é de

·ctiZ~er-se

dificultam o bom atendimento pelos cartórios, ou o impos.sibllitam,
proibindo qua:quer cobrança em decorrência desse tip-o de serviço.

Da.s duas autorizações legislativa.s que o projeto pretende, re-

sultará atendim mto mais simples, mais rápido e mais econômico
das partes, com ~odas as saudáveis repercussões sociais que do
fato advirão.

Diante de taL; vantagens que a transformação do projeto em
lei poderá enseja . esperamos sua favorável acolhida pelos membros desta e da o tra Casa do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 21 de .setembro de 1981. - Luiz F.emando
Freire.
r As Comissões__ de Constituição e Justiça e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto de lei que vem
de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESlDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu as
Mensagens de n•s 270 a 276, de 1981 (n•s 421 a 427/81, na origem), de 17 do
corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de
Francisco Beltrão (PR), Guarujá (SP), Guaxupé, Jtambacuri, Luz e Machado
(MG) c Janduís (RN), sejam autorizadas a realizar operações de crédito, para
os fi ris -que eSpecificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constítuição e Justiça e de Municípios.-0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. 19-Secretário.
11/ido o seguinte

REQlJERIMENTO N• 322, OE 1981
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, da encíclica ''Laborem Exercens", de Sua Santidade o
Papa João Paulo H.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1981. - Agenor Maria.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento lido será
publicado e remetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Jarba< Passarinho)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Bap~ista, porperinuta
com o ilustre Sr. Senador Gastão MUller.
O SR. LOliRIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O povo brasileiro recebeu com tristeza, emoção e perplexidade, a notíciade que o Presidente João Baptista Figueiredo foi vítima de um distúrbio
cardiovascular, diagnosticado como "lnfarto do miocãrdio de parede diafragmática".
O doloroso acontecimento ocorreu sexta-feira passada, dia 18 de setembro, no decorrer de um dia terrivelmente estafante.
Precisamente depois de inaugurar uma extensão metroviâria de quase
1Okm, a serviço do povo carioca - o trecho Sul da Rede Básica do Metrô
com as estações de Bota fogo, Morro Azul e Catete- e de participar das comemorações dos 80 anos do Colégio Jacobina, quando se preparava para encerrar o 3~' Congresso das Companhias Abertas, no Hotel Intercontinental é
que o Presidente da República teve o ataque.
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Rc_colhido ao Hospital dos Servidores do Es.tado (HSE) para os necessários exames, devidamente medicado, e guardan-do repouso absoluto, o primeiro boletim sobre o estado de saúde do Presidente da República- divulgado às 21 h e 48m do dia 18- extremamente conciso, esclareceu que o pertodo de internação seria de curta duração.
As condições de saúde do Chefe da Nação, depois da operação a que se
submetera, há cerca de dois meses, eram consideradas boas.
Contudo, desde 15 de março de 1979, quando substituiu o General Ernesto Geisel, o Presidente João Baptista Figueiredo vem exercendo as suas
atribuições num ritmo acelerado, enfrentando, com rara energia, no desempenho cotidiano de uma rotina inflexível, problemas geradores de tensões intoleráveis.
As pesadas, cansativas e tramautizantes preocupações inerentes ao cargO
que exerce, numa conjuntura difícil e adversa, caracterizada pelas crises da época em que vivemos, contribuíram, sem sombra de dúvida, para o estabelecimento das condições biopsíquicas geradoras do acidente cardiovascular.
Além das perturbadoras tensões emocionais, oriundas da pressão coüdiana de uma ininterrupta sucessão de desafios- típicos do exercício do poder político e do comando do processo decisório, nos diversos planos e setores das atividades nacionais - a verdade é que desabou sobre o Presidente
João Baptista Figueiredo, nestes últimos anos, uma pesadíssima e tremenda
carga de responsabilidades adicionais, forjadas pelas oscilações e sobressaltos
da conjuntura econômico-social do País.
_Nada mais natural, portanto, do que o desgaste das resistências orgânicas, face aos esforços sobre-humanos a que o Chefe da Nação era compelido,
inclusiVe viajando, excessiva e incessantemente, de um extremo a outro do
país.
A Hás, a agenda diária do desempenho presidencial, em nosso sistema
presidencialista de governo e administração, reconhecidamente absorvente e
centralizador, vinha apresentando características de maratona e pesadelouma corrida acelerada contra o tempo, consumidora de energia sobrehumanas.
Mas, seja-me permitido acentuar e advertir que, no conjunto dos vetores
determinantes do grave episódio, não se pode minimizar ou ignorar a nefasta
influência do excessivo consumo de cigarros a que, infelizmente, o nosso Presidente se habituara.
Faço questão de insistir nesse doloroso aspecto.
Toda a equipe médica, os cardiologistas convocados para o atendimento
do Presidente da República, além de outros especialistas, foram unânimes em
sua condenação ao flagelo do fumo que, não somente no Brasil, como em
todo o Mundo, é, incontestavelmente, um dos fatores básicos responsáveis
pelos mais graves distúrbios cardiovasculares.

•

•

•

O Sr. Almir Pinto- V. Ex" me permite?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Sena·
dor Almir Pinto.

O Sr. Almir Pinto- Acredito que, a esta altura, não haja mais quem duvide do mal que o fumo faz, e não somente às coronárias. Haja vista que, entrevistado pela televisão, reafirmou o nobre Dr. Adib Jatene, uma das maiores sumidades cm cardiologia no Brasil, que, ao ser interrogado quais as causas que teriam provocado aquele processo cardiovascular no Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, logo citou o fumo e, em seguida, enumerou
outra gama de fatores que concorrem, na verdade, para a implantação de um
enfarte no miocárdio. Por conseguinte, V. Ex• deve estar sendo bem ouvido
por toda a Nação, nesta campanha meritória de combate ao tabagismo.
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex•, eminente
Senador Almir Pinto, pelo seu aparte, que vem ilustrar muito este pronunciamento.
Na verdade, V. Ex• tem sido um dos que, desde a primeira hora, deu o
seu apoio à campanha e, como bom médico, sabe da influência do fumo no
organismo humano. Hoje não vemos só os cardiologistas, ou somente os homens de ciência falarem contra o fumo. Vemos, também, programas de râdio
e televisão se manifestare-m contra os malefícios dos cigarros.
Agradeço a V. Ex• o seu aparte, que muito enriquece o meu pronunciamento.
Tenho em mãos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, inúmeras cartas de pessoas qualificadas e do povo, que apoiam a nossa campanha contra o vício de
fumar, e me alertaram sempre que o Presidente João Baptista Figueiredo aparecia fumando, em público ou na televisão. Nessas cartas me solicitaram que
pedisse ao Presidente que parasse de fumar.
Não poderia-deíxar-de aproveitar o ensejo deste breve pronunciamento,
sem chamar a atenção, desta .ribuna, para a extrema periculosidade do ·vício
de fumar.

•

•

....
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A erradicação defmitiva do tabagismo se impõe como medida preliminar
de prevenção contra os terríveis acidentes dessa natureza .

O Sr. Bernardino Viana -

Permite V. Ex~' um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não~ Ouço, c·om muito prazer, o
aparte do eminente colega Bernardino Viana.

O Sr. Bernardino Viana -É muito oportuno, nobre Senador Lourival
Baptista, o pronunciamento de V. Ex• nos termos em que o coloca. Em primeiro lugar, lamenta o infausto acontecimento que levou o Presidente Figueiredo ao leito, com os desdobramentos reais da sua vida profissional agitada.
Em segundo lugar, V. Ex• traz o episódio para a campanha que tão oportunamente encetou contra os malefícioS causados pelo fumo. Aproveitando o ensejo para desejar o rápido restabelecimento do nosso grande Presidente, quero, mais uma vez, congratular-me com V. Ex•

•

•

•

•

•

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Nobre Senador Bernardino Viana,
sou muito grato também a V. Ex~ pelo seu aparte e pelas considerações que
teceu. Os jornais que deram a notícia da doença do Presidente e dos diagnósticos médicos, todos falaram sobre o fumo. E, nessa hora, recordo-me de um
dado pelo Professor Euclides de Jesus Zerbini, de SãO Paulo, que em entrevista, não só na televisão, como no_s joqtáís, falando nos malefíci_os do fumo,
principalmente em recinto fechado, quando afirmou: "Fumar em recinto fechado, é fumar e refumar o témpó todo."
Aliás, já várias vezes abordamos este assunto da Tribuna do Senado, reafirmando a periculosidade da fumaça disseminada neste Plenário peloS fumantes, que teimam em não cooperar no sentido de manter a higiene, a limpeza e a higidez dos ambientes de trabalho, contribuindo para elevar os níveis
da poluição ambientai. Sr. Presidente, em meu nome pessoal e do Estado
que tenho a _honra de .representar no Senado da República, rogo ao TodoPoderoso pela recuperação e pronto restabelecimento da saúde do Presidente
João Baptista Figueiredo, cuja vida preciosa é patrimônió de toda a Nação.
De norte a sul, em todos os quadrantes da_Pátria, os brasileiros estão rezando, sem discriminação de qualquer espécie, numa emocionante demonstração de respeito, carinho, solidariedade _e admirável maturidade cívica, no
sentido que o Presidente João Baptista Figueiredo se restabeleca o mais depressa possível, a fim de que'dê presseguimento à execução do seu projeto histórico essencial - a implantação do Estado de Direito democrático-, aspiração maior da nacio_nalidade.
Durante o afastamento do Presidente João Baptista Figueiredo, a conselho médico, perma~ecerá à frente do Governo o Vice-Presidente Aureliano
Chaves, seu amigo, homem digno e cuja lealdade tem sido demonstrada nesses dois anos de Governo.
Finalizando, passo a ler, para ficar nos Anais desta Casa, notável editorial do Jornal do Brasil de 19 de setembro de 1981, intitulado Voto de Confiança, pela adequação dos seus conceilos, que refletem os sentimentos de todos os brasileiros com relação ao seu digno Presidente:
Voto de Confiança
O acidente cardiovascular que obrigou o Presidente Figueiredo
a recolher-se a um hospital atinge em cheio a sensibilidade da nação.
Não apenas pela surpresa, nem somente por se tratar do Presidente
da República.
Desde o dia de sua posse o General Figueiredo é, para os brasileiro, muito mais do que isto. Mais que_ Chefe de Estado e do Governo, tornou-se o ponto de referência certeiro das inquietações, das
aspirações e esperanças do Brasil. A nação rapidamente se identificou com ele e com seu modo espontâneo - iniludivelmente sincero
- de falar e de agi~.
.
Se o Presidente da República é ja, normalmente, o emblema
constitucional da unidade e da soberania nacional, as circunstâncias
hi~tôricas fizeram com que o General João Baptista de Figueiredo
transcendesse essa condição, de si tão alta, para se apresentar como
o símbolo do sentimento vivo do povo brasileiro. A missão que o
destino lhe confiou é daquelas que a poucos homens a História reserva. DCsde o pri(nelro momento de seu'mandato, de tal modo nela
se investiu, e com tal intensidade passou a desempenhá-la, que não
há exagero em dizer que o hDmem e sua missão se fizeram uma coisa
só. Para isto concorreu uma grande soma de fatores; que dificilmente __se reuniriam em alguém com a inesma força solidária com que
nele se concentraram.
Ressaltam, em primeiro lugar, os traçosque lhe definem o raro
, perfil de brasileiro típico: a sirtfplicidade, a reaçãO impetuosa, a palavra franca c o lastro de generosidade identificável até nas manifestações de rudeza quando ferido por uma injustiça ou uma incom-
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preensão; a disponibilidade para o perdão e para a mão estendida,
que nele se viU não sà' uma figura de retórica; e a sinceridade inocUltável dos gestos e dos atas, que facilmente o indicam como merecedor da confiança total de quem o ouve falar ou vê agir. Depois, suas
origens familiares entroncadas com os compromissos políticos e militares que o ligaram definitivamente às inspirações melhores do
movimento revolucionário de 1964.
Por último, a lealdade com que continuou a servir à Revolução
desviada de seu ideá rio mais nobre e a vontade por ela mesma revelada de tornar à pureza das fontes para atingir o objetivo: a democracia. Outro chefe revolucionário poderia ter recebido a mesma
missão e certamente a levaria a bom termO. Nenhum o faria, entretanto, com o mesmo ímpeto, a mesma força instintiva, a mesma largueza de sentimento que o iluminou e ilumina perante a nação COil}.O
o símbolo de uma época; a personificação de um projeto político e
histórico à altura dos anseios dos brasileiros.
Neste instante de surpresa e apreensão, é ainda graças à confiança que ele infunde ao país que a nação recebe a notícia de seu
afastamento temporário sem receio de que, por efeito de sua ausência, a democracia que ele jurou reconstruir venha a sofrer novo revês. A nação brasileira, sem exceção de qualquer de suas parcelas de
expressão social e polftica, está fazendo votos pelo seu restabelecimento breve mas absolutamente confiante em que sua obra não se
iriterrompe; aguarda apenas o seu retorno à atividade, para cont_inuar conduzida por suas próprias mãos."
(Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é cumpri-

mentado!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senâdor Evelásio Vieira, como Líder.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Como Líder. Pronuncia o seguinte discur·
so.} Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com surpresa, a Nação brasileira recebeu, no final da última semana, a
notícia lamentável da doença que acometeu o General João Baptista Figueiredo.
Sensível a coisas de tal natureza a Nação emocionou-se com o fato. Mais
uma vez o povo brasileiro manifestou o seu alto espírito de solidariedade. A
princípio, por ter sido informada de que uma indisposição levara a um hospital do Rio de Janeiro, -às pressas, o- Chefe do Poder Executivo, a opinião
pública braslleira desejou que fosse simples e passageiro o acontecimento.
Depois desse choque inicial, secedeu a preocupação acentuada pela nota
proveniente da Assessoria de Imprensa da Presidência a qual tornou pública
a gravidade do mal sofrido pela pessoa que vinha conduzindo, nos últimos
tempos, a abertura democrática no nosso País.
Por último, Sr. Presidente, chegou ao conhecimento geral o laudo da
junta médica, composta de cinco membros, por intermédio do qual soubemos
ser necessário um período de oito semanas de absoluto repouso para o Presidente.
Desta forma confirmou-se, por motivo de saúde, estar o General João
Batista Figueiredo incapacitado temporariamente de exercer, em sua plenitu.
de, o cargo de Presidente.
O texto constitucional vigente estabelece a substituição do Presidente,
em caso áe impedimento, pelo Vice-P"r-e&idente da Repúbli~a.
A seqüência Sem maiOres considerações, que esse textoo prevê, ê por demais clara, porquanto outra não seria de imaginar ou de e_ritender, uma vez
que os dois, Presidente e Vice, for<ini. eleitos na mesma data e pelo mesmo
processo, ademais de que _a Nação tem acompanhado e sentido existir uma
sintonia total entre as idéias _e as ações do general Figueiredo e do Sr. Arureliano Chaves.
·
Além do mais, atendef!do à própria substância do cargot o mais .alto da
hierarquia da Nação, -somente se pode admitir imediata, no mesmo moment_- __
po até, se possível a substituição do Presidente pelo Vice, no caso de incapacidade transitória d~ primeiro, porque deve haver sempre alguém ocupando a
posição de Supremo Mandatário da Nação, sem quaisquer descontinuidade;;,
por força da própria dinâmica dos fatos políticos, econômicos e sociais.
. A experiência de outros povos fala por si e nós mesmos sabemos da importância de haver à frente de uma Nação alguém que responda, em última
instância, pelas suas decisões fundamentais.
Uma nação se tranqUiliza num momento grave pelo atendimento à sequência: constitucionãimente estabelecida nos momentos graves._ Estamos vivendo um deles e_ a forma de tranqUilizar a Nação é a substituição imediata
do generãl Figueiredo, na emei'gência atual, pelo seu Vice, o Sr. Aureliano
Chaves.
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O Partido Popular, Sr. Presidente, se junta à Nação e faz seus os votos
para que o General Figueiredo, decorridas as oito semanas previstas pela junta médica que recomendou o seu afastamento, possa novamente vir a ocupar
o cargo de Presidente da República e prosseguir o projeto de reconstrução da
normalidade democráfica em nosso- País.
Ao mesmo tempo, o Partido Popular e a Nação compreendeu que a figura da posse, que alguns retiraram não sabemos de onde, jâ ocorreu.
A imprensa noticiou que em reunião no Othon Palace, no Rio de Janeiro, logo após a recomendação médica relativa ao Presidente Figueiredo,
reuniram-se os ministros militares, o chefe da Casa Civil da Presidência e o
Vice-Presidente Aureliano Chaves, oportunidade em que este foi comunicado
mais detalhadamente do estado de saúde do general Figueiredo e ser desejo
expresso deste que o Vice assumisse. A partir deste momento, não temos dúvida, o Sr. Aureliano Chaves passou a substituir o Presidente da República
no referido cargo.
O projeto de abertura é uma aspiração nacional.
A nação brasileira, pela sua resistência e amadurecimento, definiu esse
rumo, no sentido da normalidade e do restabelecimento da plenitude democrática.
Por isso a Nação, no momento, acompanha os acontecimentos, certa de
que a pregação e as medidas efetiva_s tendentes à maior participação popular
nas decisões, conduzidas pelo General Figueiredo, prossigam pelas mãos do
Sr. Aureliano Chaves, que sabemos imbuído dos mesmos· propósitos.
Esta a manifestação, Sr. Presidente, que cabia ao Partido Popular nesta
Casa expressar ao Senado e à Nação. (Muito bem.' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo, por cessão do nobre Senador Marcos Freire.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- (Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A meu ver, Sr. Presidente, não se pode definir singularmente um problema maior deste País mas, sem dúvida, trata-se a questão agrãria de um
problema chave.
Isso não se diz apenas para repetir monótonos s/ogans, mas, sem dúvida,
a verdade é uma só: podemos fazer deste País um paraíso no que diz respeito
ao aumento da produção e da produtividade agrícola, mas, na verdade, ele
não será um paraíso para: o s_eu povo se isto foi feito, à custa de milhões de
brasileiros, obrigados a abandonar seus pequenos pedaços de terras e a inchar
cada vez mais as grandes cidades, as metrópoles brasileiras. De nada adiantará à Nação a_ desenvolvimento agríC-Ola, o aumento da produção agrícola, a
chamada capitalização do campo, se ela se fizer, se ela continuar sendo feita à
custa de sacrifício de milhões de famílias que, de proprietários de terra, for:3m
transformadas em trabalhadores temporários, em bóias-frias, em milhões de
brasileiros marginalizados e sem nenhuma condição de ter uma vida digna.
De nada adiantará ao País, ao seu povo, que esse desenvolvimento continue
sendo feito através de grandes empresas rurais que açambarcam, que monopolizam a quase totalidade dos créditos rurais, dos créditos agrícolas, ao mesmo tempo que despovoando nossas fazendas, despovoando nossa zona rural,
despovoando nossos campos. De nada adiantarã a este País, Sr. Presidente, se
continuarmos incorporando às nossas fronteiras agrícolas 2 a 3% de nosso solo, anualmente, como tem ocorrido nos últimos dez anos, se isto for feito à
custa de centenas de milhares famílias de posseiros, oprimidas e obrigadas a
abandonar o seu pequeno pedaço de solo, indo a procura nas grandes cidades
das favelas para poderem sobreviver. Isto é o que tem ocorrido neste País.
Para fazer um diagnóstico, Sr. Presidente, da questão agrâria no Brasil,
lanço mão de dados oficiais, dados fornecidos por órgão do próprio Gover~
no, a própria Fundação TBGE. E édntere5Sante como esses dados nos informam a desmesurada concentração _da propriedade rural neste País continente.
Os últimos dados oficiais ·exiStentes são de 1976, já que os apurados re~
centemente ainda não foram dados a público, e é importante notar que de
1970 a 1975, dos 29 milhões de hectares incorporados às nossas fronteiras
agrícolas, mais de 80% se fizeram em propriedades cujas extensões eram supe~
riores a mil hectares. Consultando os dados da Fundação IBGE. eu pude verificar, diante dos números frios, que as propriedades rurais, neste País conti-

nente,- com mais de míl hectares, tiveram proporcionalmente um aumento da
área ocupada de 40%, em 1970, para 44%, em 1975. Isto quer dizer, Sr. Presidente, que, em 1975, I% dos maiores proprietãriõs ·r-urais deste País possuía
cerca de 50% de todas as áreas recenseadas; a outra metade ficava distribuída
para os 99% dos proprietários menores. f: bem verdade que neste período
houve um aumento extraordinário do número dos estabelecimentos considerados minifúndios, sobretudo daqueles com áreas até 2 hectares, um aumento
extraordinário do número _desses estabelecimentos, ou seja, ao lado do au-

menta das grandes propriedades, houve também um aumento dos minifúndios até 2 hectares.
É fácil saber porquê. Nesse período, sobretudo, a que as estatísticas se
referem, hipertrofiaram-Se ao redor das grandes e médias cidades brasileiras,
os números das chamadas chácaras do ócio, chácaras de lazer, propícias A especulação imobiliária, e detidas pelas elites econômicas dessas respectivas cidades. Eis porque o número de minifúndios de até 2 hectares aumentou extraordinariamente no mesmo período. Os I0% dos proprietários com mais de
I00 hectares, em 1975, possuíam mais de 80% da área total recenseada neste
País, ficando menos de 20% com os 90% daqueles que constituem os proprietários de exploração familiar. Estas, ou seja, as propriedades entre 10 e 100
hectares, Sr. Presidente, reduziram-se drasticamente.

O Sr. Lá:aro Barbo:a -

É verdade.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Justamente as propriedades de exploração familiar, neste País, em todas as regiões do País. Não foi apenas no
Nordeste, não foi apenas na nossa região Centro-Oeste, não foi apenas no
Norte, onde grandes áreas novas foram incorporadas às fronteiras agrícolas,
mas em todas as regiões do País.
No Sul e no SUdeste, Sr. Presidente, houve uma alta concentração da
propriedade rural; a área recenseada nessas duas regiões aumentou extraordi~
nariamente, e, por incrível que pareça, reduziu o número dos estabelecimentos recenseados, dando-nos a evidência da alta concentração da propriedade
rural, também no Sul e Sudeste.
No Nordeste. Sr. Presidente, de 1960 a 1975, enquanto a ãrea total do
Nordeste recenseada, teve um aumento de 70%, o número de estabelecimentos teve um aumento inferior a 25%, evidenciando, por conseguinte, também,
uma elevada concentração da propriedade rural do N ardeste brasileiro.
A verdade é que esses dados são indes,.'tlentíveis. Foi esse üpo de estrutura agrária que se impôs à Nação brasileira; foi a conCentração da propriedade
rural o que ocorreu no campo nesses anos todos, e este é o retrato fiel do que
ocorreu com a sociedade brasileira como um todo. O que ocorreu no campo
foi a mesma concentração da propriedade que ocorreu com a sociedade brasileira, no que diz respeito à distribuição da renda nacional.

O Sr. Lá:aro Barbo:a -

•

É verdade.

O SR" HENR1QUE SANTILLO- Eles, que constituiam a maior força
de trabalho no campo, hã quinze anos, reduziram-se, em 1975, a menos de
um milhão de trabalhadores e os outros quase dezesseis milhões constituem a
massa de bóias-frias, trabalhadores temporários ou contratados, por tempo
determinado, nas grandes empresas rurais, padecendo a miséria, incapazes de
manter uma vida digna ou de oferecer às suas famílias o mínimo indispensável de condições de vida apropriadas ao ser humano.

O Sr. Lá:aro Barbo: a -

•

É verdade.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Dos mais de vinte milhões de trabalhadores ocupados no campo, menos de três milhões são proprietários. Mais
de dezessete milhões são trabalhadores. Desses, o que é pior, os arrendatários
reduziram-se a menos de um milhão ...

O Sr. Lá:aro Barboza -

•

Permite-me V.

Ex~

•

uma rápida intervenção?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex•, com muito prazer.
O Sr. Lá:aro Barho:a- Senador Henrique Santillo, o discurso que V.
Ex'!- está a proferir é de uma importância fundamental para quem, efetivamente, queira assenhorear~se do quadro de dificuldades por que passa o homem de origem rural, especialmente se ele era arrendatário, pequeno proprietário e se ele está incluído nessa imensa legião de bóias~ frias, porque, nobre
Senador Henrique Santillo, até há cerca de 20 anos atrás, pelo menos no nosso Estado, não existia o chamado bóia-fria. Era uma íhstituição-praticamente
inexistente, também, no resto do País. Hoje~ quem se detiver para fazer a
análise dos so(rimentos que atingem a esses milhões e milhões de brasileiros,
principalmente, nobre Senador Henrique Santillo, pelo fato de os bóias-frias
terem no seu contingente o maior número sobretudo de crianças, mulheres e
velhos, só a análise desse fato, dentro de toda a problemática da estrutura
agrária brasileira, que- é a piOr que se pode imaginar para um país como o
nosso, que está a exigir uma completa reciclagem, mudanças profundas. estruturais, só a análise da vida dos milhões de bóias-frias, já é suficiente para
fazer com que os homens com um mínimo de clarividência e que têm militância na vida pública nacional, se posicionem ao lado de uma reforma agrária
autêntica, que venha a permitir essa mudança de tendência que, hoje, é comum nas grandes cidades, o inchamento das grandes cidades por levas e levas
de homens de origem rural; que venha a melhofar, também, o perfil da produção_ por propriedade; que venha, enfim, nobre Senador Henrique Santillo,
pôr cobro aos absurdos dos conflitos em função da terra que é uma constan-

•

•
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te, hoje, no Brasil inteiro. V, Ex' mesmo, hã cerca de vinte dias, vem lutando,
a todo instante, juntamente comigo, no sentido de darmos cobertura legal e
fazermos com que a Justiça possa prevalecer num caso grave, onde quarenta
famílias de posseiros foram expulsas da área em que trabalhavam há dez,
quinze, vinte, trinta e atê quarenta anos;-e, mafs do que expulsas, tiveram todos os seus bens queimados pelo fogo dos vândalos, que, a bico de carabina,
asseguravam a queimada dos últimos trastes daquelas pobres famflias. Parabéns, nobre Senador, não apenas pelo corajoso discursO que profere mas pela
análise serena e objetiva de um dos mais graves problemas da conjuntura brasileira.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex•
Mas tudo se fez, Sr. Presidente., para privilegiar os latifúndios e as grandes empresas rurais, que passaram a ser incentivadas, na sua implantação no
campo.
Tenho ouvido, Sr. Presidente de muitas fontes, a justificativa para isso,
qual seja para que a produção agrícola pudesse aumentar, para que a produç_ão agrícola pudesse acompanhar o ritmo de desenvolvimento imposto à
Nação, era necessário que houvesse determinada concentração da propriedade rural e, ao mesmo L~mpo, permitindo ao empresariado multinaciónal e nacional se assenhorear do campo do Pais. E nem isso ocorreu. Não é verdade.
Vejam V. Ex'"s como isto se fez, num breve período de tempo, de 1970 a 1975.
Como aumentaram as fronteiras agropecuárias brasileiras nesse período? Foi
muito simples, através do chamado aproveitamento das pastagens naturais
que, de 17.4% da área total recenseada em 1970, passaram para 40% da área
recenseada, em 1975. Ao mesmo tempo, aS chamadas matas ou florestas de
reserva, de 12.7%, em 1970, passaram a 22%, em 1975, significando, com isso,
uma concentração da propriedade rural nas mãos de poucos e tenas ocfosas e
improdutivas, quando nào apenas para o aproveitamento da chamada pecuária extensiva, onerosa ao povo brasileiro, porque quase sempre feita através de incentivos e subsídios oferecidos pelo próprio Governo. Esta é a verdade.

O Sr. Itamar Franco - V. Ex'" me permité um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não.

•

O Sr. Itamar Franco- E aí hã um aspecto importante a se destacar, Senador Henrique Santillo. f: que se V. Ex'" for verificar, nos últimos anos os
empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil- principalmente pelo Banco
do Brasil - foram exatemente às grande~ empresas, aos grandes proprietários, e proprietários sempre ligados às empresas multinacionais. Em detrimento de quê? Da parte da alimentação interna. Veja V. Ex'" que os conceitos
expendidos hoje na tribuna correspondem exatemente à realidade, inclusive
em relação ao problema de empréstimos que fazem para exportação e trazem
prejuízo de alimentação à população brasileira. Era o aparte que queria dar a
V.

•

•

•

Ex~

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem toda a razão. Nos últimos dez anos, mais de dois terços, de todos os créditos oferecidos à agricultura e à pecuária, neste País. se fizeram a pouco mais de um por cento dos proprietários rurais dõ-B"i'asit. Ou seja, os grandes proprietários rurais, aqueles
que possuem mais de mil hectares de terra, receberam mais de dois terços de
todo o crédito fornecido à agricultura e à pecuária, neste País, a juros subsidiados, justamente aí, tentando privilegiar, em alguns aspectos, a chamada
agricultura de exportação, noutros aspectos às grandes empresas, incluídas as
multinacionaiS, iias áreas de expansão de frontei"ra agrícola, para a implantação de projetas pecuários, quase sempre de pecuária extensiva, e aproveitando, na maioria das vezes, em alguns pontos do País, a própria pastagem
natural. Daí esse auinento "p{õ[f6i'""Ciõ0ãl das pastagens naturais, no total da
ãrea recenseada, em apenas cinco anos.
Foi o período do '"milagre", eminente Senador Itamar Franco, e nós não
podemos permitir, a estas alturas, que se equacione o problema da posse da
terra, agora, para que o País volte a sofrer, daqui a dez anos, os mesmos,
problemas que hoje sofre, dado o período do '"milagre", dado a época em que
se equacionou a economia nacional de modo distorcido. Este é o grande
problema. Daí ser a questão da pOsse-da terra uma questão chave, uma questão importante, porque ela vai definir, para o futuro, a mêdio e a longo prazo,
o próprio desenvolvimento econômíco do País. O que disse V. Ext-, a respeito
das multinacionais, o disse muito bem. Tenho inclusive um projeto de lei tramitando desde 27-8-80, eminente Senador Itamar Franco, que se encontra até
hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, proibindo a aquisição de
imóveis rurais por empresas jurídicas estrangeiras ou por empresas brasileiras
que não tenham maioria de capital nacional. Porque, na verdade, é um escândalo) mais de 3% da área recenseada encontra-se já, neste País, nas mãos de
estrangeiros. Mas de 10 milhões de heçtares encontram-se em mãos de estrangeiros. A lei não tem sido respeitada, a legislação específica que existe e que
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regulamenta a posse de terra por estrangeiros, neste País, não tem sido respeitada pelo próprio Governo. Daí o fato de nós encontrarmos, em alguns Estados, quase que municípios inteiros totalmente possuídos por pessoas físrcas
ou jurídicas estrangeiras. V. Ex', no seu Estado, tem um exemplo disso: o
Município de Coronel Fabriciano quase todo de cstã possuído por pessoas
físicas e jurídicas estrangeiras. Eu poderia citar outros exemplos em outros
Estados. mas a verdade é que nós temos, pelo menos, 150 municípios brasileiros, nos quais a legislação específica não está sendo cumprida.
Aproveitaria a oportunidade para chamar a atenção da -Comissão de
Constituição e Justiça, para que, por favor, me dê tramitação normal a este
projeto, que _pretende proibir a aquisição de novas terras por pessoas físicas e
jurídicas estrangeiras neste País.
O Sr._ Lá:aro Barbo:: a - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com prazer.

O Sr. Lá: aro Barbo:a - Nobre Senador Henrique Santillo, há coisas
que, efetivamente, não se justificam. Um projeto como este, de autoria de V.
Ex'-, de tamanha significação, não pode ficar dormindo nas gavetas da_s comissões técnicas. Aproveito a oportunidade para lembrar aos nossos eminentes pare..-; da Comissão de Constituição e Justiça, especialmente o seu honrado
Presidente,_ que tenho também um_projeto de lei que apresentei à consideração da Casa, alterando profundamente o Código de Mineração do País, a
firri de pôr cobro à sanha das empresas multinacionais, que tripudiam sobre a
legislação brasileira, em detrimento dos interesses nacionais. Já tem também
praticamente um ano de apresentação e até hoje não tive a honra de ver o
projeto relatado na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex•
Mas, Sr, Presidente, fazendo esse rápido diagnóstico da grave situação
agrária deste Pais, utilizando-me de números oferecidos pelo próprio Governo. por órgãos. oficiais, passo a afirmar, mais uma ve:z, que é altamente conflitante a situação nos campos brasileiros. A situação é de crise e se centra na
posse da terra. A solução tem que se centrar, também, na questão da posse da
terra. Não é apena-S uma questão têcnico-jurfdica. Se o fosse, Sr. Presidente,
esse problema jã teria sido resolvido, porque tem este Governo, hã bastante
tempo, há 15 anos, pelo menos, os necessários instrumentos jurídicos à sua
díSposição, para resolver a questão. É óbvio que não se trata apenas de uma
questão jurídica. Trata-se, obviamente, de uma questão política, de um ato de
vontade política do Poder, e tem-lhe faltado esta vontade política para resolver, a contento, a posse da terra neste Pais.
Enquanto ele não o faz, os conflitos se multiplicam e os conflitos não
existem apenas no Sul do Pará, no Oeste do Maranhão, no Norte do meu Estado, o Estado de Goiás, ou no N arte de Mato Grosso, eles existem em todo
o Território Nacional.
Agora, é verdade, Sr. Presidente, que conseguiram conflagrar uma área
específica neste País, a área que anteriormente citei, sobre a qual já falei desta
tribuna várias vezes. Conseguiram conflagrar no que diz respeito à questão
agrária, a área justamente onde se encontra o Projeto Grande Carajás, Norte
do Estado de Goiás, Norte de Mato Grosso, Sul do Pará e Oeste doMaran_hão, mas, não conflagraram, na medida em que, para lá enviaram fortes
contingentes policiais e do próprio Exército Nacional, para amedrontar e intimidar centenas de milhares de posseiros que ali se encontram oprimidos e
violentados pelos jagunços de latifundiários e de empresas multinacionais, jã
há muito tempo, já há dezenas de anos.
Não há fato mais comum, não há evento mais corriqueiro nesta área que
as perseguiÇões, as queimas de ranchos, as violências cometidas contra a pessoa humana do que nesta região a que me referi.
Esta área representa hoje boa parte deste País. Talvez quase 10% do Território Nacional. E é nesta área, sobretudo, que se faz a grande expansão da
fronteira agrícola, e é nesta área, sobretudo, que estão sendo centenas de milhares de famílias de posseiros expulsas de seu pequeno pedaço de terra, em
favor dos grandes empresários. É nesta área Sr. Presidente, que o rio Araguaia encontra-se neste momento patrulhado por jagunços armados até os
dentes e pagos, regiamente, pelos grandes latifundiários e pelos grandes empresários rurais, que para lá foram "levados", pelos incentivos deste Governo.
Ora, se tivermos que resolver os problemas econômicos deste País, sacrificando milhões de famílias de posseiros, de pequenos arrendatários, ou de
peões de nossas fazendas, seria preferível muito mais que não tentássemos a
sua solução. Na verdade, Sr. Presidente, não se pode jamais pensar, ao menos. em resolver um problema econômico, criando, Jogo a seguir, extraordinários problemas sociais, de conseqüências fun~tas para a Nação. Não se
pode tentar resolver os problemas eC-onômicos, apenas privilegiando as elites
econômicas deste País.
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Não se pode tentar resolver o problema económico da Nação brasileira
sem se pensar que a sua solução deve passar inexoravelmente pela criação efetiva do bcm-estar .social, pela protcçào dos marginalizados, das grandes massas marginalizadas, das populações enormes marginalizadas deste País.
Tenho cm mãos, Sr. Presidente, uma matéría publicada há dois dias pelo
J ornai O Globo, que nos dá conta de um relatório feito pelo Presidente do
Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins- GETAT. Esse Grupo
foi criado pela Presidência da República para tentar equacionar o problema
da posse de terra, o problema agrário da região a que me referi anteriomente.
O Presidente do Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins, o Sr. I ris
Pedro de Oliveira enviou ao Senhor PresJâênte- da República um relatório
sobre a região e nesse relatório o Sr. Iris Pedro de Oliveira encarece ao Senhor
Presidente da República a necessidade de declarar, imediatamente, toda a
área anteriormente citada por mim, como área prioritária para desapropriação a fim de se fazei' reformar agr-ãria. Tem o Sr. Iris Pedro de Oliveira,
desta tribuna, o meu total e integral apoio.
Não incluiu o Sr. Presidente do GETAT o Sul do Pará, mas digo, desta
tribuna, que é indispensável que o Sul do Pará também seja incluído como
área indispens.ável para desapropriação, para resolver o problema de milhares e milhares de famílias de posseiros, na maior parte, das quais residindo
naquela área, ocupando o seu pequeno- pedação de chão há gerações inteiras.
Não são invasores, não são invasores de última hora, não estão sendo incitados pela Igreja ou por ateu algum, não estão incitados por advogados de sindicatos ou por políticos opocionistas, porque, em grande parte ali se encOntram vivendo da exploração daquele pedaço de chão há gerações inteiras.
Portanto, Sr. Presidente, se este. é o reconhecimento que tem dessa
problemática o próprio Presidente do GETAT, eu estou aqui para encarecer,
efetivamcnte, a necessidade de que iSto se faça, porque o GETAT. não tem
feito isso.
O Sr. Lá=aro Barho::a - f: verdade.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Na maioria das vezes esse orgão
tem se colocado ao lado do latifundiário, ao lado do empresário rural contra
os interesses do pequeno proprietário de terra e do posseiro.
O Sr. Lázaro Barboza -

V. Ex• me permite uma rápida intervenção?

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Com muito prazer.
O Sr. Lázaro Barboza- Senador Henrique SantilJo, o GETAT, de certa
forma, estava absorvendo o INCRA, pela sua inoperância, Eu folgo em verificar que esteja havendo agora um posicionamento e só lamento que esse relatório tenha sido tão demorado. E que não fique a dormir nas gavetas e que,
efctivamente, a área venha ser desapropriada prioritariamente para estabelecer ali núdeos de reforma agrária, resolvendo esse problema cruciante, que
tanto tem feito sofrer a gente do Estado do Pará, de Goiás, do Maranhão e de
Mato Grosso.
·

razão

V. Ex• Sr. Presidente,
O SR. HENRIQUE SANTILLO =-Tem
lembro-me muito bem de que, de certa feita, não muito tempo, encaminhamos uma votação contrária de nosso partido da Oposição contra a concessão
de terras a uma empresa nacional, a Andrade Gutierrez, de 400 mil hectares
de terra, manifestando sua posição contrária. Ao encaminhar essa votação,
chamamos a atenção para a situação de Xinguara, no Pará.· Na ocasião, a Liderança dO PDS nos disse que o problema em Xinguara seria resolvido.
Passaram-se dois anos. Ao contrário de ser resolvido o problema dos posseiros de Xinguara, pelo próprio Relatório do GETA T, vê-se que trata-se de um
ponto de alto conflito no sul do Estado do Pará. E todos nós sabemos.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, paa protestar desta tribuna
contra a prisão dos dois sacerdotes da Igreja Católica efetuada em São Geraido, com requintes de perversidade, não se darldo a eSses dois sacerdotes e aos
treze posseiros - e contra suas prisões quero, também, protestar veementemente- não se dando a essas quinze pessoas, a esses quinze seres humanos o
direito de ao menos receber visitas. Incomunicáveis estavam, quase incomunicáveis continuam, porque a verdade é que até políticos de oposição têm
sido impedidos de visitá-los, no Belém do Pará_ É preciso protestar constra
isto num País que pretende, cujo povo pretende e quer, deseja e exige que se
parta para um processo democrático normal e que os direitos do cidadão sejam respeitados.
Não está a Igreja Católica incitando quem quer que seja a invadir qualquer que seja o pedaço de terra neste País.

O Sr. Lázaro Barboza -

Muito bem!

O SR. ·HENRIQUE SANTILLO - Está a Igreja Católica oferecendo
aos marginalizados, aos expurgados pela força, aos expropriados deste País a
solidariedade indispensável, no momento em que ela fez sua opção pelos
pobres e oprimidos_. Se não o fizesse, _aí sim, não estaria cumprindo com o seu
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dever. E está a Oposição das tribunas lá, nos locais de conflito, também oferecendo essa mesma solidariedade, porque, se não o fizesse, não estaria, na prática, cumprindo o que a letra determina em seus programas.
O Sr. Teotónio Vilela- Permite V. Ex~ um aparte?

•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. Ouço. com prazer, o aparte de V. Exlll0 Sr. Teotônio Vilela- Nobre Senador Henrique Santillo, aproveito o
discurso de V. Ex~ para comunicar à Casa e à imprensa que, amanhã, devo fazer um relato do que vi, ouvi e assisti no baixo Araguaia: a ação de um órgão
chamado GET AT, a: ação de um outor órgão chamado Polícia Federal e a caracterização perfeita de um processo de intervenção naquela região e, ao mesmo tempo, já se configurando o território qu~e se quer- criar com a denominação de Araguaia-Tocantins.-EStive com os posseiros presos, ésiive com os
padres presos. Ouvi depoimentos de pessoas que estão imediatamente debaixo da pre..c;são do GETAT e da Polícia Federal. Desloquei-me até São Geraldo do Araguaia e, lá, ouvi dezenas e dezenas de pessoas, inclusive o Superintendente do GETAT. Tendo, portanto, condições de dar um depoimento
sobre os conflitos naquela região. Mas posso imediatamente adiantar que
nem os posseiros nem os padres presos são os responsáveis pelos conflitos havidos naquela região. Eles são simplesmente vítimas. As causas estão em outra- região e em Outras Pessoas. É o que espero, amanhã, demonstrar do Plenário do Senado.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Estou certo de que V. Ex• o demonstrará muito bem. Mas a verdade é uma só. Quando iniciei o m·eu mandato, Sr. Presidente, um dos meus primeiros pronunciamentos foi a respeito
da questão agrária do meu Estado, envolvendo, obviamente, estados vizinhos, sobretudo o norte de Goiás, o sul do Pará e o oeste do Maranhão que é
uma região conflagrada. Os conflitos são internos. Não são os posseiros os
agentes desse conflito; não são eles os agressores, são os agredid?s, são as vítimas. A solidariedade que alguns setores da Igreja Católica, e naquela região
eu não diria alguns setores da Igreja Católica, mas sim a Igreja corno insti~
tuição, Sr. Presidente; ela é que oferece a solidariedade indispens-âvel aos posseiros, muito mais do que nós oposicionistas, muito mais que nós poHticos,
muito mais que os nossos com-panheiros polfticos da região. t: a Igreja Católica, também como instituição, que oferece essa indispensável solidariedade
que eles precisam. E ainda assim, Sr. Presidente, continuam sendo vítimas,
agredidos cotidianamente. Vivem, na verdade, uma odisséia, vivem o drama
de cada dia, do cotidiano da intimidação, do temor do medo incutido; vivem,
na verdade, a ameaça permanente da expulsão. Este é o cotidiano de milhares
de famílias naquela úrea. Mais importante do que enviar para a Prea contingentes policiais supe_~?rrnados que a conflagram, seria faz~r o que ) Presidente do G ETA Testá propondo: declarar a área toda como prioritári .. para a desapropriação a fim de reforma agrária e ali assentar, com títulos definitivos,
com assisitência técnica, com assistência creditícia e toda J nr.::-teção do Estado as centenas de milhares de fam1lias de posseiros que querem se integrar ao
processo de desenvolvimento nacional, mas não o desejam, não o querem e
repudiam mesmo quando se pretende fazê-lo, não como instrumento de
criação do bem-estar social, mas como um instrumento, um meio para o enriquecimento de minorias privilegiadas. E não está aí apenas o slogan: crescimento e favorecimento das minorias privilegiadas. São as próprias estatísticas
Oficiais que no-lo demonsúam sem equívocos e sem sombra de dúvidas.
Sr. Presidente, eu gostaria, portanto, de deixar consignado mais este
alerta para urna área que está conflagrada, acrescentando à proposta do Sr.
presidente do GETAT a necessidade de de incorporar à área também o Sul do
Pará. ocupado por extensíssimas propriedades, criando conflitos profundos e
violentos. onde centenas de milhares de posseiros estão sendo agredidos cotidianamente, diariamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem.' Palmas.)

•

•

•

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a aprovação do Plenário,
vamos prorrogar o período do Expediente por mais 15 minutos, para que
possamos ouvir três Srs. Senadores. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (Para uma breve comunicação.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A consternação enluta a cidade de Manaus e todo o Estado do Amazonas, com o trespasse trágico e inopinado do beletrista Afrânio de Castro, um
estudioso e artista consumado, pontificado em todas as artes. Era um poeta
exímio, dominando a arte pictórica com maestria, e considerado até, pot' alguns, como o maior pintor amazonense da atualidade.
Afrânio de Castro também pontificou na seara literária do conto, da no·
vela, do romance. Era ainda exímio xilogravor e exímio escultor: E a morte

•
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mado Arcebispo do Espírito Santo, co·m sua sede na Capital de Vitória e ao
Norte do Estado, hoje, exatamente no dia de hoje, tomava posse Dom A ido
Genta, o Bispo de São Mateus, na região norte do nosso Estado, e ao Sul,
Todo o Amazonas e a minha Manaus, a Academia de Letras do AmazoDom Luiz úonzaga Penoso.
__ _
nas, o Clube da Madrugada, todos os clubes literários choram esta perda irreSr. Presidente, na datã.-de hoje portanto, -quero registra a p-osse do novo
parável do talento extraordinário de Afrânio de Ca~ro. (Muito bem!)
Bispo de São Mateus, do norte- do Estado, Dorií-Aldo Genta, que ali tem proO SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
piciado ao-seu rebanho um pastorado criativO-d~ acordo com as neces~idades
nobre Senador Agenor Maria.
- e a vocação daquela população tão flutuante, põfque ali se realizaram, nos úlO SR. AGENOR MARIA (Para uma breve comunicação. Sem revisão
timos anos, as grandes migrações do meu Estado. Portanto, Dom Aldo Gendo orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
ta assistiu a tudo, a tudo compareceu. estimulando, dando a sua palavra, o
Encaminhei à Mesa, hoje a Encíclica Papal que trata especialmente do
-seu apoio. a sua solidariedade àquela campanha de desbravamento. E toda a
problema do trabalho.
população católica do norte do Estadq ouviu e compreendeu a Sua missão e o
Acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que devo, nesta oportunidade,
seu pastorado.
congratular-me com o Sumo Pontífice, pois a Encíclica se coaduna com o
Portanto, Sf :-Presidente é o ~egistro que faço pela posse hoje de Dom
momento da atualidade brasileira. Nunca o trabalho foi tão marginalizado,
Aldo Genta há mais de um qüinqüênio Bispo de São Mateus, na região norte
nunca aqueles que trabalham foram tão marginalizados como agora, neste
do Estado, onde tem desenvolvido no seu pastorado de todo o dia e toda a
País. De modo que, a Enclíclica Papal se coaduna com o pensamento dos brahora uma ação de assistência àS~iiopulações pobres e a todos, enfim, que vão
sileiros, de ver no trabalho o sentido maior da vida .em sociedade, de ver no
pedir, na sua sede de São Mateus, a sua ajuda, a sua solidariedade e o seu
trabalho o sentido maior da ética, da moral.
apoio.
Conseqüentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tornei a liberdade de
Era o que eu tinha _a~dizer. (Muito bem!)
apresentar à Mesa requerimento no sentido de que a Encíclica faça parte dos
Anais do Senado, pois essa mensagem de fé _cristã irá desempenhar papel
O~SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobré a mesa, projeto de
oportuno e maravilhoso para o Brasil e para os brasileiros.
lei que vai ser lido pelo Sr. -1.,-Secretário.
Muito obrigado Sr. Presidente. (Muito bem!)
E lido o seguinte
tomou de súbito, por afogamento, Sr. Presidente, o que é mais lamentá-

vel!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para

uma breve comunicação, ao Senador Lázaro Barboza.

O SR. LÁZARO BARBOZA (Para uma breve comunicação.)- Sr. Pre-

•

•

•

sidente e Srs. Senadores:
Na sexta-feira passada, a convite do Presidente do DCE da Universidade
Federal de Goiás, participei de uma reunião que contou com cerca de 300 ou
400 estudantes daquela Universidade. algumas dezenas de professores, onde
foram discutidos os problemas mais graves que afligem a educação no País,
sobretudo a falta de recursos financeiros para o bom funcionamento das universidades e a falta de providências que venham a pôr cobro a esse nivelamento por baixo que está se observando no ensino brasileiro e que não afeta apenas a universidade, mas que começa- por que não dizer?- no ensino fundamental.
Um grupo de estudantes e professores, analisando o problema, convocou parlamentares para que participassem desses debates. Eu lá estive, Sr.
Presidente, e na próxima semana um grupo de professores da Universidade
Federal de Goiãs __e um grupo de estudantes deverão também vir a Brasília,
ande pretendem em contato com as Comissões de Educação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sensibilizar esses dois órgãos técnicos do
Congresso Nacional para que seja levado a efeito um simpósio em que se convoquem cientistas, estudiosos, professores, estudantes e políticos a fim q.e detectar as graves falhas por que passa o Ensino brasileiro, em busca de soluções no encaminhamento dessa problemática tão importante.
Aproveito. Sr. Presidente, os instantes finais desta comunicação, para dizer que farei chegar às mãos de V. Ex• projeto de lei introduzindo alterações
na Lei n'? 5.107, de 13 de setembro de 1976, a fim de permitir a utilização de
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para que o estudante
possa fazer pagamento do chamado Crédito Educativo.
Sabe V. Ex• e a Casa, o Crédito EducativO é da maior importância e tem
ajudado efetivamente a um grande número de estudantes. Hoje, esses estudantes, após formados, não têm, às vezes, pelo desempreigo que grassa no
País, pela recessão econômica que aí está, pelo subemprego que exercitam
muitos deles, não têm condições de fazer o pagamento do chamado Crédito
Educativo. E a Caixa Econômicajã vem ameaçando executar a_dívida. Então,
Sr. Presidente, resolvi apresentar esse projeto de lei, a fim de permitir que o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, seja do pai do estudante ou do próprio estudante, possa ser utilizado para pagamento do Crédito Educativo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Concedo a palavra, para
uma breve comunicação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma breve comunicação. Sem revi·

•

são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hã pouco mais de um qiiinqüênio, Sua Santidade o Papa resolveu desmembrar o Arcebispado do Espírito Santo e criar dois novos bispados, um ao
norte e outro ao sul; um sediado em São Mateus, histórica cidade do norte, e
outro em Cachoeiro do Itapemirim.
Hoje, Sr. Presidente, a religião católica, no meu Estado, se distribui por
esses três antístites de nossa Igreja, o arcebispado de Vitória, na pessoa de
Dom João Baptista da Mota e Albuquerque, que é o querido, prezado e esti-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 270, DE 1981
-:_~ Introduz alterações na Lei n. 0 5.107, de 1~ 'de setembro
íle1966, permitindo a. utilização ·da conta vinculada do
FGTS para Saldar empréstimos do Programa de Crédito
Educativo.

O COngreSS'O Nacional dec"eta:
Mt. 1. 0 O item II do art. 8. 0 da IJel n.O 5.107, C.e 13 de setembro
d_e 1966. p.a:.s:::a a viger ~aerescid'Ç) d~ seguin.te alínea "f":
"Art. 8.0 ........•....•.•..•....•...•••..•....••......
I I - ............................................... .

O amúrtiz:a;ção de empréstimos concedidos atravé-s do
de Crédito Educativo, em nome do próprio e-mpregado, de ·sua eS];)osa ou filhos."
0
Art. 2_.
O 1bem III dO ·art. 8.0 da Lei n. 0 5.107, doe 13 de setembro de 1906. passa a viger com a seguinte I~edaçã.o:
P~orgDa.ma

''Ar.t.

s.o

········~·····························-··--··

III - durante a vigência do contrato de trabalho, a
conta somente pod·erá ser utilizada na o-corrência das hipó·toooo previst'3.s nas alíneas b, c e f <to i 'bem II dre.ste artigo."
Art. 3.0 O Poder Exe·cutivo, ouvido o Banco N.a:cional da Habitação, "egulamenbará esta Lei no prazo de 60 <sessenta) àias.
~rt. 4_0 Est,a Lei 'ent"a em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

o

Progr,.ma de Crédlto Educativo, irrecusave:mente,

tem.bene,

ficiado murito.s e3tudantle.s carentes que, sem o empréstimo que,ihet~
foi :proporcionado, muito 'dlflcllmenre te11am condlções de estudar.
Ocorre, todavia, que os que .se socorreram dos ,e,mpr-éstimos e fi-

nanciamentos

,em_

questão -

consoante •temos conhecimento -

estão enfl"lentando sérias dificuld-ades para s·alctar seus débitos. em
vil"ltude da orise econômico-financeira que atrav:essa o País, já e,s ...
tigma,tl•ada pela recessão e por .brutal redução na of~rta de empregos.
Nesse C'Oiltexto, aflgura-Se-<tl.OS~de justiça que poS<;am os trabalhadores-estudantes utiliz.ar.. o saldo existente na-s contas vinCulad•as em seu nome •. relativa'S .aJO Fundo de Garanrt-ia do Tempo
de Serviço, para saldar seus débitos perante o Progro.rn.a de Crédito Educativo.
É es.>1e o )lllé)<nlestt; proposição, que ainda prevê que o numerário 1d:a cq.nta vinculada poderá ser -empregado, também, para saldar dêbi'to educativo àJa e.sposa -e filhos .do empregado .

A provid;ênci·a alv3rtrada, a nosso ver, além d•e eonsubstanciar
um estímulo a que os.tr.abalhado;res e seus filhos estudem: socorrerâ
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aqueles muitos que, no atual co_ntexto, !}ão têm como quirtiar sua

dívida pa~ra aom o Prog>rama ê!e Crédito Educativo.
Sala dw Sessões, 21 de setembro de 1981. - Lázar<> Barboza.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação
e Cultura. .. de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que acaba de ser
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para delibCrac;ão.
Em conseqtiência, deixam de ser submetidos ao Plenário os itens n9s 1 a
34, cujas matérias dependem de votação.
São os seguintes os~trens cuja apreciação é adiada.
ContinuaçãO-da votação, em tui-no único, do Projeto de Resolução n0?49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com votO vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Goveirno do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao prog:rama de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, i' pronunciamento: pela constitucionalidade
ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n'i' I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2" pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
FraJ:?:elli, Affonso Camargo e Pedro Simon.

PARECERES, sob n•s 620 e 621 de )981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Munic(pios, favoráveL

.

6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 625,
de -1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (A~) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhõ"es de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
. PARECERES, sob n•s 626 e 627, de !981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
7
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de CrS 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de !981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apr~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n•s !.357 e 1.358, de !980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
9

2
Votação, em turno único du Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77 na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e AssiStênCia
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favorável.
3
Votação; em turno único, do Pi-ojeto cfe--Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa ãe- orig-em), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
FundaÇão UniverSidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões.:
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 68, de 198! (apresentado pela Comissão de Economia COmo conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevaiem Cr$ 48.600.000,00 (quarerita e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e423, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção n'i' 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, cínqüenta e três mil e cem cruzeifos) 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 Rãinos e Mendes Canale.

Vot{lção, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de_seu Parecer n~ 485,
de_ 1981), que autoriza a Prefeítura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (Cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqtienta
rriil, 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 Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoiável.

5
Votação, em turno único, do PI-Ofeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 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 vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consOlidada, tendo

•

•

Votação, 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 el~var .e11,1
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e·vinte e cinco ciuzçiros) o montante de sua dívi~a consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela- constitucionalidade e juridícidade; e
- de Municfpios, favorável.
10

•

II

•

12

•
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PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munictpios, favorãvel.
13
Votação, em turno únicô, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, ci_e
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 centav-os) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 4!0 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munic(pios, favorável.

•

"

•

•

IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 12, de
198 I), que autoriza a Prefeitura MüOicipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seíif riiilfiões,-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 Munictpios, favorãvel.
16

PARECER, sob n' 595, de !981, da Comissão
- de Constituição e JustiçO, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza à Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e tre_ze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
.....:.: de Munldpios, favorãvel.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
-de ConstitUição" e JuStiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, se~ecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de !98!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, p-e"Ia constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

23
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.

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-(trlrita: 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

24
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourivai 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 J79 aniversário da Revolução de março de
1964.

17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fl9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comO conclusão, de seu Parecer n9 181 de
1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Cal)lpos (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 Municípios, favorãvel.
18

Votação, em turno único", do Requerimento nO? 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos_do_art. 371, C, do Regirilento
Interno, para o Projeto de LCi ~o Senado n9 240 de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participaçã'o de rep:resentante dos-empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).

Votação, em turno úrilco, 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
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,
tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípiOs, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 CrS 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo

25

26
VotaçãO, em turno-ú'nico, do Requerimento n9149, de 1981, do Semidor
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.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marco~ Fr:eire, solicitando urgência, nos teimo? do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
28
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
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Votação, em priineiro turno, do Projeto de Lei do Senado

117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazónia Legal, e dá outras providêncías, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de ConsJituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
-de Finanças, favorável.
fi9

30
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; q-ue dispõe sobre a concessào 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 Aderbal Jurema.
31
Votação, em primeiro turno (ã:preciação 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 inconstitucion-alidade.

32
Votação, em primeiro túi-no (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 Quêrcia, que isenta do imposto de
renda o 139-Salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela -tnconstitucionalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos d-o 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 no 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconStitUciórialidade e injuridicidade.

34
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
CrS 5.700._UOO,OO (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 Munidptos, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 35:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 108, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 713, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899,259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso - Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Senador Dirceu Cardoso.

Concedo a palavra ao

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Çomo ao que corre no plenário V. Ex• irâ suspender a sessão às 16:00 horas, a fim de cumprir um _'!landamento constitucional, gostaria de saber- jâ
que 5 minutos não é teinp6 bastante para discutirmos o presente projeto de
empréstimo ao Estado do Rio Grande do Sul- se seria possível deixarmos
de discutir este projeto na sessão de hoje para fazê-lo amanhã, pois se o prazo
se encerrar agora estará encerrada a discussão, e só poderemos votar, posteriormente.
Quero então que V. Ex' aceite este meu pronunciamento a princípio
como uma questão de ordem que levanto, para que se transfira para amanhã
esta discussão que ê vital para o nosso caso, pois se discute um projeto de empréstimo de 10 bilhões de cruzeiros para o Estado do Rio Grande do Sul.
Ficaria satisfeito se V. Ex• respondesse preliminarmente a esta minha
questão de ordem. Se negativa a resposta, requererei adiamento.

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esta seria a solução. Mas,
jâ que V. Ex~ iniciou a discussão, permitir-me-ei dar-lhe a sOlução da questão
de ordem.
No momento em que V. Ex• recebeu a palavra, a discussão foi íníciada e
V. Ex• disporia de 30 minutos parâ fazê-lo. Se ninguém mais usasse da palavra, a discussão seria considerada encerrada. V. Ex• não abrindo mão do tem~
po regimentai que lhe cabe e se eu tiver de utilizar a prerrogativa do Presidente do Senado, que pode, baseado no item 16, interromper qualquer orador
para uma comunicação importante para o nível nacional, nessa altura não
mais poderei receber o requerimento de V. Ex•, porque não foi lido antes do
anúncio da matéria, e eu jâ anunciei. O requerimento não poderia mais ser
apresentad.o. Às 16:00 horas, eu interromperei V. Ex•, ou agora, se V. Ex• o
permitir. Conl isto, fica também interrompida a discussão. Mas V. Ex' ainda
terá, na sessão seguinte, a oportunidade de discutir a matéria.
O SR. DIRCEU CARDOSO grato.

Está resolvido perfeitamente. Muito

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, como o
fato já ê notório, o ilustre Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidên~
cia da República fez conta to comigo, hoje, pela manhã, e combinou trazer ao
meu gabinete, às ,15:00 horas, um documento que traduz um fato concreto,
que é o impedimento temporário do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por motivo de saúde comprovado. S. Ex• trouxe esse documento ao
meu gabinete e fê-lo com vistas a comunicar ao Congresso Nacionl, através
do Presidente do Senado, que, eventualmente, preside as duas Casas, quando
reunidas.
Depois de receber esse documento, é evidente que nos cabe alguma coisa
a dizer. Ao analisá-lo isoladamente, depois com o Presidente da Câmara dos
Deputados e posteriormente com os líderes de partidos na Casa chegamos à
conclusão de que não caberia uma interiupção na sessão do Senado Federal e
uma na sessão da Câmara dos Deputados, porque, então, não poderíamos
convocar urna seSsão do Congresso Nacional. Seria no caso um artificio, com
três sessões funeicii1ando ao mesmo tempo, duas interrompidas e uma em plena função. Assim, combinei com os Líderes que, às 16:00 horas, eu finalizaria
esta sessão. E como ê um caso omisso, naturalmente estaria me basearido
aqui no item 35 das minhas atribuições, constante da página 25, art. 52, que
faia das atribuições do Presidente. O número 35 diz: uresolver, ouvido o Plenário, qualquer caso não previsto neste Regimento~~. Este é um caso, dar por

•

•

encerrada a sessão. Como os lideres da Casa foram consultados, eu encerro
neste momento a sessão para convocar uma sessão do Congresso Nacional,
uma vez qUe o documento deve ser lido em sessão conjunta.
A Presidência, assim, convoca uma sessão conjunta a realizar~se hoje, às
16 horas e 15 minutos, para, nos termos do art. 52, nll 7, do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comuni, fazer
uma comunicação de interesse do CongresSo Nacional e do País.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Para a sessão ordinãria do
Senado de amanhã, designo a seguinte

ORDEM DO DIA

-continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que

•
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~utoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
- dt' Con.,·wuição e Ju.Hfça, /P pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2 9 pronunciamen~
lrJ_' f11V1Jrável à Emenda n~> I da Comissão de Finanças, com voto vencido, cm
·~çpMtldO, do Senador Mendes Canalc; e
~ """ Nncmcas (2" pronunciamento: em virtude áe documentação anexa~
dai. apresentando Emenda n~" 1~CF, com voto vencido dos Senadores José
fragelli. Affonso Camargo e Pedro Simon.

2
V•Jt:tc,;-Jo, em turno único do Projeto de Lei da Câmara n~" 72, de 1979 (n~"
3.4tti /77 na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgãníca da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n"'s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de LeRislaçào Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Soda!). favorável, com voto vencido~ em separado, do Senador Aloysio Chave!l; e

-de Saúde, favorável.
3
Votaçilo. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara-n9 27, de 1981 (n~"
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4

•

Votação, 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 Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoJidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981 da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dQs_ Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

8
Votação, em turno único,- dO Projeto de Resolução n~" 205, de 1980 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~" 1.356,
de 1980), que autoriza a_Prefeitura__ Municipal de Santo André (SP) a elevar
e:-.: .:1..- 49.070.232,88 (quarenta e- nove milhões, setenta mil, duzeiÚos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o momante de sua dívida consolidada tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Cun.}iiiUiçâú e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Afunidpios, favoráveL
9
\".:nação. em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre::-.i!nlado pela Comissào de Economia como conclusão de seu Parecer n~" 21, de
!981). que autoriza a Prefeitura. Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
CrS 31.756.725,00 (trinta e urn milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, sete~
centos e vinte e cinco cruzeiros) o_ __montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios. favoráv~l.

lO
Votação, em turno únic:o, do Projeto de Resolução n"' 68, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do SCnador Hugo Ramos; e
- de Mwzlcfpíos, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apre-sentado pela COmíssão de Economia como conclusão de seu Parecer nl" 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqilenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqilenta 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.

12

5

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econorn_ta__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 (citiqUenta 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 Munic(Jiios, favorável.

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981) que autoriza a Pr_efe:itura ML!nicipal de Macapá (AP) a elevar em
CrS 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, favorãvel.

6

7

•
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Votação, em turno único do Projeto de Resolução n~" 96, de 1981 (apre~
sentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete míl, 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.,.. 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em CrS
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munidpios, favorável.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do -Projeto de Resolução n"' 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP), a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, nove..
centos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favoráveL

Setembro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4522 Terça-feira 22

----------------------------------15
Votação~

em turilo único, do Projeto de Resolução n~' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potireridaba (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, favorável.
16

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), qüe autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
3!.756.725,00 (trinta e um milhões, sete<entos 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 Munidpios, favorável
17
Votação, em turno único, do PrOJCtO d-i-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
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 Municfpios, favorável.
18

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 m11, seiscentos e trinta cruzeiros) o' montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Municípios. favorável.
-

678, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar
em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 679 e 680, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justlça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
23

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 40, de 1981, do Senador
Lo urival 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.

24
Votação, em turno único, do Requerimento n' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 171' aniversário da Revolução de março de
1964.
25

26
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
27

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire! solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~' 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o segurO-desemprego, e determina outras providências.

19

28

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores,
Colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e .[ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.

21
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.
22
Elise~ em turno único, do Projeto de Resolução n~' 102, de I98i (a-

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll

•

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

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 Goiâs 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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Votação, em turno (mico, do Projeto de Resoluçãon~' 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n{) 675,
de 1981), que autoriza à Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.

•

•

•
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

•

30
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 Oresies Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
- de_ Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader~
bal Jurema.
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Votação, em primeiro turno (apreciação j)relimin"ar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade;.
32
Votação, em primeiro turno (a-preciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do arl. 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 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje--:
to de Lei do Senado nO? 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n• !.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
34

•

Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução n'i' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
3!8 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
divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 309J81, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da di_s_cussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
35
Discussão, em turnO único;-do Projeto de Resolução n'i' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
713, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e
noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 198!, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã encerrada a sessão .
(Levanta-se a sessão às 16 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÃZARO BARBOZA NA SESSÃO DE 17-9-81 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

•

•

O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Como a Casa há de se recordar, Sr. Presidente, nos últimos 15 dias têm
sido várias- as intervenções que ofereci debatendo um problema que hoje está
a angustiar um número enorme de brasileiros. Trata-se dos conflitos de terra
que explodem no Estado do Parã, no Estado de Goiás e em praticamente
todo o território nacional.
Há poucos dias, Sr. Presidente, dei conhecimentos à Casa de que o mesmo ocorre no município de Cavalcante, em Goiás, numa área de terras reconhecidamente devolutas segundo portaria do próprio Presidente do Instituto
do Desenvolvimento Agrãrio de Goiãs, Dr. Mário Bezerra Cavalcante. É
uma área que há quinze, vinte, trinta, quarenta anos vem abrigando famílias
de lavradores que ali vêm criando os filhos, tirando da terra o seu sustento,
enfrentando dificuldades sem conta, porque se trata de uma área de difícil
acesso que, embora integrante do município de Cavalcante, cuja sede dista de
Brasília pouco menos de duzentos quilômetros, para se chegar, às terras contestadas, hã que se percorrer uma distância de quase setecentos quilómetros,
porque não hã ligação direta da sede do município de Cavalcante até onde
elas se situam, nas barras dos Rio Maranhão e Rio Traíras. b necessário, eri-
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tão, que se busque Brasília, alcance-se a Belém-Brasília e a percorra até o
municipio de Sa!lta Tereza, de lá chegando à cidade de Minaçu, onde, cruzando o Rio Maranhão em balsas, numa distância ainda de 36 km, se chega àquela área contestada.
O que ali se passou é, efetivamente, indescritível, choca a consciência de
todo homem cristão, pois ilada menos do que 40 famílias não foram apenas
escorraçadas daquela área, onde viviam, alguns, como já disse, há quase 40
anos.
Tiveram, Sr. Presidente, todas as suas casas e todos os seus bens incen~
diados criminosamente e a queima das casas e plantações, e até de animais
domésticos, era garantida sob a mira de carabinas de pistoleiros alugados por
dois cidadãos de São Paulo, dois empresários ricos que, estribados numa es~
critura que tem origem num duvidoso registro paroquial, com área de dois
mil e poucos alqueires de terras, ali passaram a exercer o seu domínio sobre
mais de seis mil al(iueires, expulsando essas famílias da forma mais brutal.
Trago aqui comigo fotos que foram tiradas no local, mostrando os danos
causados, e vários Srs. Senadores jã tiveram ocasião de compulsã~la. No início dessa sessão, creio inclusive que as pessoas que aqui se encontravam, na
tribuna de honra, devem ter estranhado ver o Senador de Goiãs, correr uma
lista de contribuição com seus colegas Senadores, e que tem como objetivo,
Sr, Presidente, oferecer condições para que aqueles humildes posseiros possam deslocar um Oficial de Justiça de Cavalcante até Goiânia, onde irá se
reunir com um contíngerite policial da Secretaria de Segurança Pública, e se
deslocarem para a área a fim de cumprir um mandado judicial, de reintegração de posse dessas famílias de posseiros.
Foi uma odisséia para conseguirmos essa ordem judicial. Em toda aregião nordeste de Goiãs, abrangendo cerca de quase 30 municípios, existem
apenas dois juízes de direito. Um na vizinha cidade de Formosa, o outro na
longínqua e distante Arraias. Busca-se o conta to com o juiz de Formosa que
tem jurisdição sobre a ãrea de Cavalcante, mas é raro encontrar S. Ex• na
sede da comarca, porque estã quase sempre a percorrer os inúmeros municípios e comarcas pelas quais responde cumulativamente.
Quero louvar a paciência, a diligência, a coragem, e abnegação de um
advogado, dos mais brilhantes, Dr. Nilson Curado que, a meu pedido, e a pedido do nobre Senador Henrique Santilfo, se colocou à disposição para, sem
cobrar qualquer honorário, impetrar, perante o Juiz de Direito da Co"marca
de Formosa, a competente ação de reintegração de posse, acumulada com
perdas e danos. só graças a essa diligência e ao tirocínio desse advogado, e a
sua disposição de ajudar aos pobres e oprimidos, é que conseguimos, ontem,
ter em mãos, o mandado judicial, firmado pelo Dr. Arivaldo da Silva Chaves,
Juiz de Direiro da Comarca de Formosa, que responde cumulativãmente por
Cavalcante, e que, concedendo a limitar- initium litis- determinou a reintegração dos posseiros banidos da área, e encaminhou ofício, cuja cópia se
encontra em minhas mãos, ao Cor_Õnel Herbert de Bastos Curado, Secretãrio
da Segurança Pública do Estado de Goiãs, requerendo tropas policiais, a fim
de dar garantias ao cumprimento da ordem judicial dele emanada.
O desespero daqueles posseiros é quase indescritíveL Ao todo são mais
de 40 familias. Algumas dessas pessoas se encontram, aqui, hoje, em Brasília,
outras estão na Cidade Minaçu e a grande maioria, mulheres e crianças, há
cerca de quase um mês, Sr. Presidente, encontram~se escondidas nas matas,
nas beiras dos rios, fugindo à sanha dos jagunços.
Eu não sei o que está a acontecer, mas nos últimos tempos recrudesceu
de tal forma os conflitos pela posse da terra, que estã a evidenciar, de forma
inequívoca, estar havendo, Sr. Presidente, negligência do Governo para com
um problema que é extremamente grave.
Vou ler, para conhecimento da Casa, um breve relatório feito pelo Delegado de Polícia da Cidade de Minaçu, que, a pedido do Secretãrio de Segurança Pública, esteve rapidamente na área. Digo, rapidamente, porque ele
não pôde perc_orrê-la toda, até porque ele não tinha policiais à sua disposição,
em quantidade suficiente para lhe dar garantias.
Diz ele:

"3- Chegamos à Fazenda Passa Três por volta das 15,30 horas do dia 5-9-81, após tomadas as medidas de segurança de praxe,
fomos falar com o pessoal que se encontrava na Fazenda. Promove~
mos uma busca na sede da mesma, entretanto o armamento encon~
trado foi apenas um revólver Taurus Cal. 38 e uma carabina tipo
Flauber Cal. 22, armas estas para defesa da fazenda''.
Passa a descrever as pessoas que encontrou na sede da fazenda e os sítios
queimados, por ele visitados. Nessa perícia ligeira ele constatou que:
De OTAVIANO ROSA SILVA, foram queimados:
04 barracões de palha.
30 sacos de arroz.
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06 sacos de feijão.
02 carros de milho.
De LUCAS DE TORRE ARAÚJO, foram queimados:
05 barracões de palha.
JO J)a(.'OS de arroz.
15 sacos de feijão.
O/ r{Jd_io de pilha.
01 nviquina de costura. alêm de todos os móveis e utensílios domé!iticos e vários pés de Jaran.ia.
De SAU L DOS SANTOS. foram queimados:
03 barr<Jcões de palha.
Ol roça. e rodas as suas roupas.
De PEDRO QUARESMA, vulgo Pedro Guarda foram queimados:
01 barracão de palha.
25 sacos de feijão.
52 sacos de arroz.
01 rádio a pilhas.
OI carneiro de puxar âgua.
01 espingarda.
Várias peças de roupas.
De ABELINO VIEIRA DE ALMEIDA, foram queimados:
02 barracões de palha, sendo que um servia para escola.
120 sacos de arroz.
40 sacos de feijão.
02 carros de milho.
01 espingarda cal. 40.
01 lona de bater arroz.
De DILSON MOREIRA E SILVA, foram queimados:
01 veículo Jeep modelo 1966 com todas as ferramentas_.
De MANOEL ALVES MOREIRA, foram queimados:
01 roçado.
01 bicicleta.
De RAIMUNDO MENDES ROCHA, vulgo "Brabujú", foram queimados:
01 barracão grande de palha.
01 canavial.
50 sacos de arroz.
15 sacos de feijão-.
200 rapaduras.
03 arreiOs.
03 cangalhas.
02 jogos de bruaca.
01 mala, com Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), e várias peças
de roupas pertencentes a Cícero Lopes de Souza.
03 latas de banha de !8 litros cada.
De FRANCISCO ALVES MARQUES, foram queimados:
O1 barracão de palha.
09 sacos de feijão.
O1 máquina de costura.
CrS 39.000,00 (trinta e nove mil cruzeiros) em dinheiro.
Observações:A presente relação foi feita na presença dos posseiros prejudicados e todos os objetos descritos, bem como valores etc., foram fornecidos
pelos mesmos, uma vez que dos incêndios só restaram as cinzas, conforme se-- rá visto na:s perícias ~otogrâficas.

O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA -

Pois não.

O Sr. Alberto_ Silva- Nobre Senador Lázaro Barboza, estou ouvindo o
discurso de V. Ex• Todo este prejuízo não seria indenizado, já que há um
mando de reintegração de posse? V. Ex", como advogado, poderia responder
a essa indagação?
O SR. LÁZARO BARBOZA - Efetivamente, nobre Senador, ao entrarmos_ com o·pe:dido de reintegração de posse, entrou-se tarnbêm, ao mesmo
tempo, com a ação de reintegração de posse cumulada com a ação de perdas e
danos. Imaginem, V. Ex•s, o que é a dificuldade dessas quarenta e tantas
famítias, que perderam tudo, absolutamente tudo o que tinham! Gente simples, a maioria de analfabetos, sem condições de contratar um advogado na
área, até porque é difícil encontrar advogados residentes na área, que se arrisquem a patrocinar uma causa de abandonados da sorte como esses. Imaginem, V. Ex•s o que vai ser, daqui para frente, até que essa ação, que, seguramente, será contestada pelos criminosos, até que ela chegue ao seu final, para

que então haja, na liquidação de sentença. a apuração dos prejuízos, e só ar é
que deverá ser paga a indenização.
Nós que s~bemos que os prazos judiciais devem ser cumpridos~ nós que
sabem0" que, normalmente, uma açào dessas tramita por 6 meses, um ano,
até dois anos; nós que sabemos as dificuldades existentes na área;--Jndusive
pela falta de juízes, nobre Senador, efetivamente, não tenho esperanças de
lJUe. num prazo curto, eles venham a ser indenizados.
E é tão flagrante tratar·se de um comportamento criminoso, que-aqui es·
t{J a Portaria dn Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agrário de
Goiás, Portaria de n'i' P-554/81, nos seguintes termos:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE GOIÁS
PORTARIA N' P-554/81. DE 24 DE AGOSTO DE 1981
O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agrário de GoiásIDAGO. no uso de suas atribuições legais, resolve:
Autorizar o Empreiteiro Maurício de Castro Póvoa a inícíar os trabalhos
de medição e demarcação de uma área de terras devolutas, localizada no MuK
nicípio de Cavalcante, com os seguintes limites: .. Loteamento Rio Traíras,
Rio Maranh~o, Rio Santo Antônio e Curralinho''.
Publique-se em Boletim Interno e Cumpra.se.
Gabinete da Presidência do Instituto de Desenvolvimento Agrário de
Goiás- IDAGO, 24 de agosto de !981.- Mário Bezerra Cavalcante-. Presidente.

•

Daí por que eu não tive dúvidas em afirmar, na parte vestibular deste
meu desalinhado discurso, que não estamos diante de um caso de posseiros
invaSores; estamos diante de um fato típico da atuação de grileiros. De homens sem qualquer formação cristã, que chegaram ali violentando centenas
de pessoas que se agregam nessas 40 e poucas famílias, criando essa situação
para açambarcarem, com a sua sanha desonesta, alguns milhares de alqueires
de terias.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA- Com o maior prazer.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Lázaro Barboza, já não é a primeira
vez que denúncias desse tipo chegam a esta Casa. E. verdadeiramente preocupante a onda de ·invasões que têm ocorrido ultimamente no Brasil, não só no
interior como nas cidades. Os invasores são dos mais diversos tipos e as motivações são as mais diversificadas, quaisquer que sejam as origens desses fatos,
nobre Senador, esses fatos_ nos preocupam demais. Faço votos que apesar da
imensidão do território nacional, e das dificuldades que certamente uma ação
policial, uma ação da justiça, terá para coibir abusos desta natureza, tenho esperança de que o Governo adote medidas as mais drásticas, medidas para
proteger esses homens, esse povo que vive de seu labor honesto e que, afinal
de contas, tudo tem a perder pela sanha desordenada desses invasores que
não têm nenhum compromisso com a tranqUilidade nacional nem com ajustiça social.
O SR. LÁZARO BARBOZA -Agradeço, nobre Senador José Lins, o
aparte de V. Ex' vem evidenciar aquilo que para esta Casa jã não é novidade,
que esses conflitos estão, efetivamente, aumentando com intensidade, e, a
meu juízo, nobre Senador José Lins, eles estão a exigir do Governo um posicionamento firme no sentido de dirimir esses conflitos e de modificar- não
tenho medo de pronunciar a palavra certa- de modificar a estrutura agrária
deste País, que é a grande responsável, não apenas pelas injustiças que ocor~
rem no cãntpo mas também pelas injustiças que acontecem nas grandes cidades, que estão inchando em vista do êxodo rural que a cada dia faz com que
um número maior de famílias de origem rural saia tangido de suas terras, pela
ação do grileiro, pela falta d"e apoio oficial, pela faita de uma política agrícola
consentânea com as nossas necessidades, buscque as grandes cidades, onde
não consegue trabalho, não consegue integrar-se, acabando por morar na periferia, aumentando esses bolsões de miséria e ocasionando também, jã aí, o
fenômeno das invasões na periferia das metrópoles.
Aqui mesmo em Brasflia, há poucos dias, eu protestava contra a ação do
próprio Govei-no do Distrito Federal, que, através da TERRA CAP, mandava demolir centenas e centenas de barracos precaríssimos, alguns de pau-apique, a grande maioria de folhas de lata, de papelões e sacos de cimento. E
posso garantir a V. Ex• que esse pessoal que vem para a periferia morar de
forma tão precária, essa gente que está aí desempregada, a constituir um
problema social grave, quase toda essa gente o~_ foi tangida do Nordeste de V.
Ex•, ou veio de qualquer outra região do interior do País, e se lá não ficou ê
porque lá não chegou a ação do Governo, no sentido de possibilitar-lhe uma
correta fiXação ria área, dando-lhe o acesso à educação, e às condições normais de vida.

•

•

•

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1981

•

•

•

•

•

•

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA -

Com prazer.

O Sr. José Lfns- Ontem, nobre Senador, eu participei do encerramento
de um seminário promovido pelo Jornal do Brasil sobre o desenvolvimento
urbario. E a última palestra ali prOnunciada foi pelo atual Prefeito de São
Paulo. Dizia S. Ex• que o crescimento anual de São Paulo é formado por 35%
de nordestinos; o aumento da população da grande cidade, com 12 milhões
de habitantes, portanto, com I 0% da população total do País. O Ievantamen~
to feito na cidade mostrou que ali há 70 mil famílias vivendo em favelas. Eles
têm um programa para substituição dessas favelas ou para humanização des~
sas favelas ou para substituição de outras. E eu estava observando, nobre Se~
nador, que nós muitas vezes dizemos que o Governo mantém programas
como a construção de Itaipu, que irâ nos custar cerca de 10 bilhões de dóla·
res, quando há problemas muito mais urgentes. Mas eu observei naquele mo·
menta que o Governo está aplicando o equivalente a mais de uma Itaipu, por
ano, só para ajudar na solução do problema da casa própria, principalmente
das famílias mais pobres. Agora, esse problema das grandes cidades é provocado, exagerado, exacerbado pelo fenômeno da urbanização a que V. Ex•
muito bem se referiu. E quanto a isso nós agregamos também o problema de
invasões, onde hã milhões e milhões de hectares desocupados, como é o caso
do norte de Goiás, do sul do Pará, de toda a Amazônia. V. Ex• vê que o
problema é muito sério e V. Ex• tem razão quando reclama que há de haver
uma sistemática, uma lei, uma ação da justiça, uma ação da política para que
esses fatos não se repitam. Muito obrigado_ a V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA- Sou eu quem agradece, nobre Senador
José Lins. Veja V. Ex' que até hoje não se cuidou neste País nem mesmo de se
fazer um levantamento dos custos, para o próprio Governo, entre o cidadão
que é mantido na cidade e o cidadão q1,1.e é mantido na zona rural. O custo do
homem citadino em iluminação pública, em saneamento básico, em transportes coletivos, em escolas, em delegacias de polícia, em aumento de efetivos policiais, em hospitais, em lazer, seguramente, nobre Senador J osê Lins, é 50 vezes mais do que o Governo despende, pr:r capita, com o homem na zona rural.
E eu estranho que até hoje não tenha o Governo se dado conta desta grande
realidade. Não adianta, a meu juízo, o BNH ser dinamizado para construir
dois, trés, quatro, cinco milhões de pequenas casas na periferia das grandes
cidades. Só isso riãó ba§ta, nãq r_esolve o problema social. ~preciso emprego,
é preciso acesso à renda. para resolver os problemas sociais, é necessário mudar o modelo econômico, oferecer condições de fixação do homem no interior, criar uma estrutura bastante desenvolvida economicamente, como uma
espécie de cinturão fora das grandes cidades, para conter o processo de in·
chação delas. t i"ndispensâvel que se exercite a imaginação criadora e encontre meios para levar ajustiça Social ao homem do campo, mudando a estrutura agrária, feudal e _injusta que aí está, fazendO neste País uma reforma
agrária, que como sabe V. Ex' não deve se constituir apenas em distribuir um
pedaço de terra, porque não resolveria. É preciso muito mais do que isso. E:
preciso todo um plano bem elaborado de fixação e assentamento do homem
na zona rural. É necessârio mudar quase tudo. Do sistema agrário à concentração _industrial em certas área críticas; do sistema tributário injusto ao sistema penitenciário aberrante deste País, que é uma coisa absurda. Nesse setor,
o que vemos são os presídios superlotados, e onde, às vezes, cabem duzentos,
trezentos homens. amontoam-se três ou quadro mil criaturas, criando um clima desumano, a se agredirem mutuamente, a provocai-em motins, a incendiarem celas, a se cofrontarem diariamente com a polícia. Por que o Governo,
até hoje, não imagiriou, por exemplo, a construção de imensas colónias agrícolas penais abertas, sem muro selecionando, dentre essa quantidade imensa
de reclusos, aqueles que têm origem rural, aqueles que, inclusive, gostariam
de viver numa colónia agrícola penal aberta, fosse ela onde fosse?
Se não enContrarmos maneiras assiin para esvaZiarmos os grandes centros, não hã salvação, nobre Senador José Lins. Porque, hoje, os conflitos que
nós enfrentamos não se cingem aperi8.s a este ou àquele seta r de atividade ou
da sociedade. O País está, por inteiro, em crise. A crise começa no pacto de
poder, na ordem institucional, pela qual ninguém tem amor neste País e nem
apreço, porque é uma ordem institucional imposta pela força, vai até o mode·
lo econômico, que recebe as maldições de todos os setores da sociedade brasi~
leira pelas injustiças que ele gera. Até mesmo quando se obtém êxito na economia, mas se esse êxito não se assentar na distribuição da justiça social, ele
não é desenvolvimento, é um simples empilhamento de bens e coisas, é como
um tesouro jogado no fundo do mar, ao qual ninguêm tem acesso. Nós precisamos de um país rico e próspero para os seus filhos, para o povo brasileiro, e
não para engordar as empresas multinacionais e meia dúzia de privilegiados.

O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex' um aparte?
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O SR. LÁZARO BARBOZA- Ouço o eminente Senador pelo Piauí.
O Sr. Alherto Silva- Nobre Senador Lázaro Barboza, V. Ex• falou a
respeito do mal que causa às cidades esse descontrolado construir de casaf
aos milhares, aos milhões, nas periferias das cidades, de pequenas casas,
como disse V. Ex•, que podemos perfeitamente identificar corno atrativo do
melhor para trazer o pessoal do campo para a cidade. Dou urn exemplo da
capital do meu Estado: as casas populares, aos milhares, que se têm construído Já, não estão servindo à população que já morava na cidade. Aquela população, vivendo de subemprego, não tem condição de pagar as elevadas taxas
das casas populares. Aliás, por um erro de projeto. Posso falar de cadeira
porque construí as casas mais baratas deste País- e o Senador José Lins assistiu à inauguração junto com o Presidente Geisel - uma casa com três
quartos, sala, cozinha, quirital murado, por 12 mil cruzeiros, quando as outras casas custavam 100 mil cruzeiros. b preciso construírem-se casas como
esta. Porém, esta não é a ún1ca solução. E V. Ex• disse muito bem: imaginação criadora para estabelecer no campo algo como um cinturão que permita às populações viverem lá com todas as vantagens que a cidade oferece, tal
como educação, ou que seja, e não precise vir para a cidade. Claro que não é
facil. Por isso mesmo V. Ex' citou imaginação criadora. E quando falo no
modelo, quero lembrar aqui que foi o Presidente Médici quem disse: "O País
vài bem, mas o povo vai mal". V. Ex' citou há pouco instante que, em deter~
minado momento, há um êxito na economia do País. Mas, particularmente,
como a distribuição de renda não é completa, a maioria vai mal e, por isso,
preocup-a a todos nós. Parabéns pelo excelente discurso que faz V. Ex', nesta
tarde.

O SR. LÁZARO BARBOZA - Muito obrigado, eminente Senador,
pelo aparte de V. Ex', que ilustrou o discurso que estou a proferir.
Efetivamente, da época em que o Presidente Médici afirmou que o País
ia bem e que o povo ia mal, de lá para cá o povo brasileiro chegou na pior.
Basta que verifiquemos um dado, eminente Senador Alberto Silva. Há cerca
de cinco anos atrãs ~ e era a Fundação Getúlio Vargas quem publicava estes
dados- existiam no País cerca de oito milhões e meio de pequeno~ proprietáriOs rurais, aquele cidadão que tinha dez, vinte, trinta alqueires de terra e
que ali vivia com a sua família, sendo que seis milhões e meio deles jamais tiveram acesso ao crédito dos bancos oficiais. A afirmativa não é do Vice-Líder
do PMDB, não é do Senador de Goiás, a afirmativa é da própria Fundação
Getúlio Vargas. De lá para cá, o número de pequenos proprietários rurais
caiu pela metade. O pequeno sitiante Oão teve condições para ficar na gleba:
ou porque não tolerou, não foi capaz de suportar a sedução do preço que lhe
ofereceram pelo pequeno pedaço de terra, ou porque daquele pedaço de terra
foi tangido por métodos como estes que estou a denunciar; ou porque, vítima
das fnj ustkas sociais constantes, ele acabou deixando esse pedaço de ch ao e
indo para as grandes cidades. E quando viajaya aboletado na carroceria de
um caminhão, com mulher e filhos, naturalmente vinha pensando e construindo os seus castelos. Olhava o filho de .oito ou dez anos _e pensava: "Eu
vou para Brasília, vou víver numa_ cidade-sat~lite, meu filho vai estudar, vai
ser um técnico, um operário especializado e, por que não dizer, quem sabe um
doutor._ Por que ele não vai entrar numa universidade um dia? Vai cuidar da
minha velhice, vai ser o meu arrimo, quando eu não tiver mais forças. Olhava
a menina de 5~ 6, 8 anos, e começava, nos seus sonhos, a ver a filha vestida
com um avental branco de enfermeira, ou com um jaleco de professora, ou
quem sabe, por que não dizer, uma médica"_ E ele, em aqui chegando, não
encontrando meios de se fixar, não enContrando emprego, acabou por se
transformar num homem amargurado, porque o filho em que ele sonhava ver
o operário, o técnico,' ou ó doutor, por falta de condições, pelo desemprego,
por falta de amparo, por falta de uma diretriz segura do Governo, acabou se
transformando num marginal. E a filha em que ele sonhava ver a professora,
a médica, a enfermeira, acabou se transformando numa prostituta, para a sua
própria sobrevivênCia. Este~ o drama de milhares, para não dizer centenas de
milhares ou milhões de famílias tangidas do interior para as grandes cidades
deste País afora.
Conheço, nobre Senadores, muito bem o que é a vida do interior. Sei o
que sofre esta gente abandonada e marginalizada na estrada da vida, porque
nasci no seio de uma família humilde assim. Sou filho de lavradores sem terra
e analfabetos, que nem sequer jamais votaram, porque neste País analfabeto
paga imposto, analfabeto trabalha, analfabeto sofre, analfabeto quando co·
mete um delito vai para a cadeia, mas analfabeto não vota. E meus pais eram
lavradores sem terra- e eu próprio. na meninice, ora como candeeiro de carro de bois e ora também como lavrador, empunhava a enxada como trabalhador alugado. Percorri um enorme e áspero caminho até que a generosidade
do povo goiano me trouxe para esta Casa.
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Sei e afirmo que até hoje o Governo, todos os Governos não fizeram nada, praticamente nada, em favor do homem ruraL

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA -

Com prazer.

O Sr. José Lins- O problema brasileiro, nobre Senádor Lázaro Barbo-

za, é realmente muito sério. Nós temos uma população, hoje, de 63% na cidade.
O SR. LÂZARO BARBOZA- Os dados de V. Ex• jâ estão defasados;
já é mais.-

O Sr. José Lins -

Setenta por cento.

O SR. LÁZARO BARBOZA - Exato. Sendo que, hâ pouco mais de
duas décadas, era exatamente o contrário.

O Sr. José Lins - Há 30 anos, nóS tínhamos 30% na cidade e 70% na
área rual. Hoje nós temos 30% na área rural e 70% na cidade. Hã uma explosão de aspirações. O problema, a mei.i -ver; que é muito sério, é um problema
de asplração dessas populações, um problema de renda, um problema de
bem-estar. Eles busca'm, como V. Ex• bem identifica, a cidade, esperando renda, esperando bem-estar social- isso·a que V. Ex• se referiu: água, luz, escola, esgoto, telefone, saúde e tudo mais. V. Ex' acha que o Governo deveria fazer isso no campo. Estou de acordo que pelo menos distribuir mais nas cidades, não concentrando nas grandes cidades, que são as que mais crescem- as
capitais estão crescendo a uma média de 4% a 7,5%. Mas o custo dessa transformação será pago de qualquer modo. O grande problema, nobre Senador, é
que todos queremos ao mesmo tempo essas mudanças. Este País está aumentando s.ua população em 3 milhões e meio de pessoas por ano. A Alemanha
tem renda alta, educação, cultura, tecnologia exemplar, não precisa fazer praticamente casa nenhuma por ano, não há aumento de população por ano.
Nós temos 3 milhões e 500 mil a mais, e precisamos de 1 niilhão e 600 mil empregos por ano; precisamos satisfazer essa aspiração tremenda deste povo
que, com toda razão, com toda ajustiça, pretende -melhorar de renda. V. Ex•
chama a atenção para a necessidade de imaginação. Estou de pleno acordo,
mas não gostaria de subestimar o terrível problema e as dificuldades imensas
que pesam sobre nossos ombros, e que certamente o Governo não teria condições de atender a curto prazo. Um pouco de paciência certamente vai ser
necessária.
O SR. LÁZARO BARBOZA- Nobre Senador José Lins, eu temo que
o povo brasileiro, que é efetiVamente cordato e paciente, esteja já exaurindo
os limites da sua paciência.

O Sr, José Lins - Sem culPa do Governo.
O SR. LÁZARO BARBOZA verno.

Com grande parcela de culpa do Go-

O Sr. José Lins - Não se pode esperar só do Governo, pois a renda do
Governo_ é uma parcela dada pelo povo.

O SR. LÁZARO BARBOZA- Nobre Senador José Lins, a grande verdade é que o Governo insiste C:m manter Uin modelo económico que absolutamente não tem como gerar gerar f'rutos positiVos.

O Sr. José Lins -

Mas estã gerando.

O SR. LÂZARO BARBOZA -Mas gerando como, se os conflitos no
País estão aumentando de tal forma e intensidade que hoje ninguém tem condições, com segutança, de prever o que serã o dia de amanhã?
Problemas na ârea rural. Ainda agora, na semana passada, no Município
de Araguaçu, novo conflito entre pásseiros e uma colnpanhia industrial de
São Paulo, gerenciada por uma senhora holandesa, que assassinou o posseiro
Otaviano. Otaviano, que morava naquela ãrea, em Araguaçu, juntamente
com algumas dezenas de famflias de posseiros, convivia até então sem nenhum problema com a Companhia Táusuki Agropecuãria Araguaçu Ltda.,
que, segundo me informam- não faço aqui uma afirmativa- é de propriedade da família do- Presidente do INCRA. E foi a gerente dessa companhia,
Madame Mariani, uma holandesa, que com um grupo de pistoleiros assassinou, na semana passada, o posseiro Otaviano. O cadáver foi encontrado pelo
pai de Otaviano, que é um homem jã quase cego, em estado deplorável. E o
pior é que Otaviano foi levado para uma emboscada e lá foi cercado por essa
senhora de origem holandesa - nem brasileira é - gerente da Companhia
Tausuki Agropecuária Araguaçu Ltda., que com um bando de pistoleiros assassinou o posseiro Otaviáno, quebrando-lhes as pernas e os braços,
perfurando-lhe o corpo com cerca de 15 balaços. Mas ainda acharam pouco,
degolaram-no ainda! E isto aconteceu no Município de Araguaçu, no meu
Estado, nos primeiros dias de setembro corrente. E lá é área de jurisdição do

INCRA, daí por que não posso apelar para ao presidente nacional do INCRA, porque, segundo me informam, a companhia que estâ brigando com
posseiros é de propriedade de seiis familiares.
Mas chamo a atenção da Justiça, do Sr. lbrahirn Abi-Ackel e da Polícia
Federal, que se negaram a fazer qualquer ingerência no Município de Cavalcante, no caso daqueles posseiros que tiveram suas casas queimadas, objeto
da parte inicial do meu discurso, sob a alegação de que a área, sendo do IDAGO, estaria afeta à Polícia Militar do Estado de Goiás e não à Polícia Federal, o que acatei.
Agora, como esta área de Araguaçu diz respeito ao INCRA, que tem sido, por inúmeras vezes, visitado pelos posseiros que estão tentando a legiti.maç_ão dos pequenos sítioS que ocupam, que a Polícia Federal se posicione
para apurar o assassinato do_ posseiro Otaviano, casado, pai de vãrios filhos,
tendo também o encargo de cuidar do pai, velho e quase cego, e que foi assassinado dentro dos limites de sua propriedade, pela gerente da fazenda Susuziki Agropecuária Araguaçu Limitada.

•

O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com muito prazer, eminente Líder.

O Sr. Marcos Freire- f! bom que os Anais do Congresso Nacional registrem mais essa denúncia que V. Ex•, em nome da Oposição, faz à Casa.
Este é, talvez, o ponto crucial do problema que o Brasil vive hoje em dia.
Todo esse conflito social que vem inquietando o País de Norte a Sul, no meio
rural, encontra as suas raízes na questão fundiária. É, portanto, como conseqUência de uma orientação coerente que o PMDB tem assumido nesta Casa,
que vários de nossos companheiros, através de todos esses anos, têm ocupado
esta tribuna para fazer denúncias de igual natureza da que ora ocorre em
Goiás, mas que vem se repetindo nos Estados brasileiros quase que indistintamente. Nós mesmos jã tivemos oportunidade de registrar conflitos de terra,
trabalhadores que são escorraçados de suas plantações, posseiros que são esM
bulhados dos seus direitos, grileiros que vêm explorando e invadindo propriedades em tqrno das quais, muitas vezes, levantam títulos questionãveis;-fatos
ocorridos no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte do País. Este,
portanto, um dos grandes males que precisam ser enfrentados com destemor,
mas isto implica contrair grandes interesses. E quando, muitas vezes, se discute aqui a posição da Igreja Católica, que estaria corno que se imiscuindo em
problemas terrenos dessa espécie, julgando que a Igreja deveria ficar em sua
missão essencialmente religíosa, isso reflete um desconhecimento completo
da Igreja pós-conciliar, que mostra que o homem tem que ser examinado em
su-a -integridade, como carne e como espírito, e que serã atravês da solução
dos seus problemas terrenos que o homem poderã se dedicar, realmente, a um
exame maior de seu destino espiritual. Portanto, V. Ex', trazendo esta denúncia, o faz em nome do Partido que tenho a honra de liderar nesta Casa. Trago, portanto, a solidariedade de todos nós. É apenas mais um caso e, infelizmente, tudo leva a crer que não serâ o último, porque governos vêm_se sucedendo e este problema continua insolúvel. Ao problema das cidades, da marginalização de homens sem trabalho, levados ao desespero, à crimiri3.lidade, à
prostituição, acresCenta-se eSta questão gravíssima que é o problema do homem sem terra ou do homem esbulhado das terras que trabalhava e, como
mostra a própria Igreja - exemplo bem claro disso é a recente Encíclica Papal - o homem tem direito ao trabalho, tem direito à terra, tem direito ao
pão, tem direito à saúde, tem direito à educação. Portanto, congratulo-me
com V. Ex•, por mais este pronunciamento oportuno que faz, nesta tarde, no
Senado Federal.
O SR. LÂZARO BARBOZA - Eminente Líder Marcos Freire, agradeço o aparte de V. Ex~ Efetivamente, é bom registrar que casos como este,
que chocam a consciência cristã, a consciência de homens civilizados que somos todos n_ós, estão a acontecer numa cadência que espanta, exatamente em
virtude do alheiamento completo do Governo numa hora extremamente grave, em que as injustiças cclmpeiam de Norte a Sul e de Leste a Oeste. É natural, e não poderia ser díferente, que a Igreja se posicionasse exatamente em favor dos mais fracos e dos oprimidos, numa hora grave como _esta que o País
vive.
Sou corno V. Ex•, erriinente Líder, amigo pessoal de inúmeros prelados.
QUantaS- vezes! por exemplo, já me encontrei com o Arcebispo Dom Fernando Gomes dos Santos, com a alma amargurada diante de injustiças qile lhe
são assacadas ou de injUstiças que S. Ex• Revm' assiste, praticadas contra homens siffiples, homens que estão sendo inteiramente marginalizados por falta
de sensibilidade do Governo.
Nobre Senador Marcos Freire,_ eu dizia há pouco, antes de V. Ex• entrar
neste Plenário, que estamos numa situação extremamente grave no País todo.
Não há um só setor que não esteja enfrentando crise, e a crise se espraia da
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ordem institucional à ordem econômica, às relações no trabalho, ao aumento
do desemprego, à queda da produção industrial, à recessão, aos lucros altíssimos nos ganhos de capital, enquanto a população sofre, enquanto o povo
brasilcrio se vê desesperado e aflito, com dois terços de seu contingente em estado de subnutrição, como não é novidade repetir nesta Casa. E, diante de
tudo isso, nobre Senador Marcos Freire, outro dia cheguei a advertir o Governo para que tenha o maior cuidado_ a fim de não frustrar as úlümas esperanças do povo brasileiro em romper estas dificuldades.
Quando cheguei a afirmar que as eleições para governadores, no ano que
vem, eleições sem esbulhos, sem trapaças e sem casuismos, se constituirão nas
únicas aValistas da paz social e que nós estamos, em verdade, em cima de um
barril de pólvora, recebi as maiores· abjurgatórias de todos os ca_n_tos deste
País-, -de setores ligados ao Governo. Inclusive, do ilustre General Beckmann,
comandante interinO do IJ Exército, que, em entrevista publicada em todos os
grandes jornais do País, dis.cordou das colocações que fiz desta tribuna. Mas,
pergunto ao Senado: se a esperança do_ povo em rel3ção às eleições do ano
que vem -vierem a ser frustradas, com esse quadro econômico que aí está, com
a recessão, com o desemprego, com a fome a campear, quem em sã consciên~
cia tem condições de responder pelo amanhã? Pela exasperação e desepero da
opinião pública, pode alguém dizer que exagero ao afirmar que estamos todos assentados sobre um barril de pólvora? Creio que nã_o. E o pior, Sr. Presidente, é que não falta muito para que ele venha a explodir.
Era o que queria dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LÁZARO BARBOZA EM SEU DISCURSO:
Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz de Direito da Comarca de Cavalcante
Estado de Goiás

•

•

•

Maria Bertina de Moura, Francisco Alves Marques, casados, e Raimundo Mendes Rocha, solteiro, lavradores, brasileiros, residentes e domiciliados
neste município, vêm, mui respeitosamente, via do advogado que esta subscreve (outorga inclusa), perante a nobre e ilustrada presença de V. Ex• para,
estribados no art. 926 e seguintes da Lei Civil Adjetiva, propor a presente
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, cumulada com PERDAS E
DANOS, contra Antônio Curti e Eduardo Ferreira Fontes, brasileiros, empresários, de estado civil ignorãdo, residentes e domiciliados à Rua Silva Jardim, n"' 3.110, 39 Andar, e Rua 15 de Novembro, n9 3.042, respectivamente,
em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, oportunidade em que os peticionários se arrimam nos motivos e fundamentos que passam a expender:
1- Os Autores, juntamente com irtúmeros outros, são posseiros no imóvel rural denominado ~'São Ma médio", deste município, também com as denominações de loteamento Rio Traíras, Rio- Maranhão, Rio Santo Antônio e
Curralinho, cujas terras pertehcem ao Estado de Goiás, sendo portanto devolutas e sob a administrãcão direta do Instituto de Desenvolvimento Agrário
de Goiás (IDAGO).
2. A prova inequívoca-de que referidas terras pertencem ao Estado de
Goiás, sendo devolutas, se acha devidamente demonstrada pelo requerimento
protocolado junto ao IDAGO pelos Autores e outros posseiros (Doe. 01 anexo), bem corno pela determinação da Presidência do referido órgão, determinando e autorizando o início dos trabalhos de medição e demarcação das referidas glebas (Doe. 02 anexo).
3. Na verdade, os Autores, juntamente com mais ou menos trinta
famílias de posseiros, exerciam a posse mansa, pacífica e incontestada nas referidas terras, variando de cinco a quarenta anos de posse ininterrupta, na espectativa tranqüila e justa de que o Estado de Goiás, via do _IDAGO, viesse a
concretizar a demarcação de cada_ posse, titulando definitivamente, na prioridade natural de aquisição, todos aqueles, inclusive os Autores, que lá, cotidianamente, se dedicaram ao cultivo das virgens terras.
4. Na vivência tranqUila e harmônica, culttvando para sobrevivência
própria e dos filhos, violentamente foram os Autores e demais posseiros surpreendidos pelo massacre arbitrário que lhes impuseram os violentos Réus
quando, colhidos na calada e na surpresa, tiveram suas moradias, plantações,
colheitas, animais e bens de uso pessoal totalmente destruídos, via de incêndios, pelos vândalos prepostos dos demandados.
5. Indefesos, humildes e sem a mínima possibilidade de reação, eis que
pacatos e desarmados, assistiram os Autores a mais vil das condutas quando,
atônitos, entre os clamores dos mais velhos e o gritar choroso das crianças, viram as tochas de fumaças provocadas pela atitude incendiária dos Réus, esta
destruidora das modestas moradias e benfeitorias que foram erigidas, ao longo dos anos, sob sol causticante e com suor próprio.
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6. Irretorquível é o fato de que a posse dos Autores sempre foi mansa e
incontestável. Anexa-se à presente o recibo do recolhimento do imposto do
INCRA, cujo pagamento foi efetuado por um dos Autores (Doe. 03 anexo).
Saliente-se, ainda, que o massacre de que foram vítimas os Autores não
se restringiu, como não se restringe, à simples destruição de bens materiais.
Lesões, via de coronhadas, foram praticadas em velhos e em jovens que se insurgiram conlra tamanha atitude criminosa. O único veículo e meio mais rápido de locomoção dos Autores e outros posseiros, um Jeep, foi totalmente
incendiado e destruído pela fúria criminOsa dos Réus.
7 _ Não pararam aí. Espancaram, destruíram, incendiaram todas as
plantações e colheitas, vestuário de adultos e de crianças e, mais do que isso,
destruíram o pequeno rancho onde, às custas dos Autores e demais posseiros,
funcionava a modesta, todavia indispensável Escola Primária, destinada ao
aprendizado das humildes crianças.
8. Na verdade, jamais, em tempo algum, alguém presenciou tanta violência e tanta barbárie contra pessoas pacatas, honestas e trabalhadoras. A
prova de honradez de cor:tduta dos Autores e demais posseiros estampa-se nos
créditos bancários que lhes foram e são abertos pelo Banco Brasileiro de Des~
contos, inclusive com cobertura de seguro do PROAGRO, tudo como atesta
o incluso documento (Doe. 04), onde se verifica que a Autora Maria Bertina
de Moura fora devidamente financiada para custeio e aquisição de vacas.
9. Insofismável é o legítimo direito dos Autores e demais posseiros,
tendo os mesmos, inclusive, efetuado o pagamento, junto ao IDAGO, referente à taxa de emolumentos e expediente, para que o referido órgão proce~
desse à demarcação de cada posse, conforme prova o recibo firmado effi
nome do Autor Francisco Alves Marques (Doe. 05 anexo).
10. Diante de todo o exposto, lamenta-se profundamente que iniciada
a destruição pelos Réus há menos de trinta dias e~ cientificada a Secretaria de
Segurança Pública do Estado, não tenha havido a providência legal, no sentido de coibir-se tamanhas violências contra agricultores humildes e sofridos.
Assim é que outra alternativa não têm os Autores, senão a busca da prestação da tutela jurisdicional, pleiteando o legal remediumjuris de que ora se
socorrem, o que fazem no estribo legal do art. 926 do Diploma ab initio invocado, pois que, cumprindo a exigência da norma inserta no art. 927, do mesmo Estatuto, documentalmente os Autores provaram:
a) a posse;
b) o esbulho praticado, de forma violenta, pelos Réus, fato jâ conhecido
de V. Ex•;
c) a data do esbulho que é de aproximadamente trinta dias; e
d) a perda da posse, destruída pelas atitudes vândalas dos Réus.
Saliente-se que a matéria jã foi objeto de pronunciamento efetivado, no
Plenário do Senado Federal, por um ilustre Senador da República, tal arepercussão que os fatos vêm tomando, tudo como atesta a inclusa publicação
do Correio Brazi/iense, editado nesta data (Doe. 06 anexo).
11. O Código de Processo Civil, em seu art. .928, preceitua que:
.. Estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirã, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração;"
No caso subJudice, como já é do douto conhecimento de Vossa Excelência, não somente se encontra devidamente instruída, com documentos, apresente Tnícíal, como também a urgência que o caso requer, face à crescente violência de que estão sendo vítimas os Autores e demais posseiros, impõe a concessão da medida initio litis, independentemente da justificação prévia prevista in fine da norma acima citada, pois que inegável e incontestável o direito
dos Autores.
12. Esclarecem os Autores, a bem da verdade, que a posse que sempre
detiveram o foi com expressa afl-uência do Estado de Goiás, pois que referida
unidade da Federação jamais teve qualquer interesse em desalojá-los, muito
pelo contrário, recebeu deles e de outros posseiros os com·)etentes requerimentos para formalização da posse, via de títulos definitiv JS.
A presente ação é proposta Contra os Réus, vândalos e grileiros que,
aprovdtar:ido-se da omissão da Polícia, invadiram, destruíram e espancaram
os verdadeiros detentores de uma posse, que eles, Réus, jamais detiveram,
seja a que titulo for.
Ex positis. é a presente para requerer a Vossa Excelência, jã conhecedor
dos fatos narrados, que se digne de conceder e determinar as seguintes providências:
I - a concessão da medida LIMINAR, independentemente de qualquer
justificação prévia, expedindo-se o devido e competente mandado de reintegração de posse em favor dos ora Autores, e que deverá ser extensivo aos de-
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mais posseiros aqui não representados e, também, vítimas das violências praticadas pelos Réus;
I I - a determinação para que se instaure rigoroso INQUÉRITO POLICIAL contra os Réus e seus prepostos, a fim de se apurar e de se punir as condutas criminosas dos mesmos;
III- a determinação para que os Srs. Oficiais de Justiça, quando do
cumprimento do_ mandado liminar de reintegração, realizem e certifiquem
circunstanciadamente as perdas e danos sofridos pelos Autores e demais posseiros.
Finalmente, concedida a medida initlo litis, que deverâ ser cumprida com
auxílio de força policial, requerem a citação dos Réus, e suas mulheres, se casados forem, através de Carta Precatória, a ser expedida para a Comarca de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para, se quiserem, contestar a
presente, no prazo legal, sob pena de revelia, quando, ao final, deverão ser
condenados nas custas processuais, perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença (art. 921, I, do CPC), honorários advocatícios e demais
cominações de lei, cominando-se, ainda, a pena de Cr$ 5.000.000,00 em caso
de nova turbação ou esbulho, bem como condenando-os ao desfazimento de
qualquer construção e ao pagamento daquelas por eles destruídas, tudo nos
termos do art. 921, ines. II e III, da Lei CiVil Adjetiva, oportunidade em que,
em assim agindo, Vossa Excelência estará praticando uma medida de direito,
sã, cristalina e indefectível justiça.
- Protestam provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, testemunhas, vistorias, perícias, juntada de novos documentos, depoimentos pessoais dos Réus, desde já requeridos, sob pena de confissão e,
dando à presente o valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), para os efeitos fiscais,
Nestes termos,
Protestando, ainda, pela juntada das outorgas ux6rias a posterior!,
Pedem deferimento.
Cavalcante, 3 de setembro de 1981. - Nilson Bernardes Curado.
ESTADO DE GOIÁS

Poder Judiciário
COMARCA DE FORMOSA
De Formosa p(Cavalcante, 16(setembrofl98l.

Exmo. Sr.
Cel. Hebert de Bastos Curado
DD. Secretãrio de Segurança Pública do Estado de Goiâs
Goiânia-GO.
Senhor Secretário:
Pelo presente e em face do pedido formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse que, nesse Juízo, Maria Bertina de Moura e outros requerew
ram contra Antônio Curti e oUtros, passo às mãos de V. Ex'" a inclusa cópia
de Mandado de Reintegração de Posse deferido por este Juízo, onde, para o
cumprimento do mesmo, se faz mister- Oauxílio de força policial, que ficará a
cargo dessa Secretaria de Estado, tCndo em vista a maior facilidade de acesso
à ãrea litigada. bem como a falta de condições da autoridade policial desta
Comarca em cumprir a órdem determinada.
-Sendo o que se me apresenta para o momento, transmito a V. Ex• os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente. - Arivaldo da Silva Chaves, Juiz de Direito.
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO OE POSSE
O Doutor Arivaldo da Silva Chaves, juiz -de Direito da 2' Vara da Comarca de Formosa, Estado de Goiás, respondendo por esta Comarca de Cavalcante, Estado de Goiás, n-a forma da lei, etc.
Manda a dois_(02) Oficiais de Justiça deste Juízo que, à vista deste, estanio devídamente assinado, expedido nos autos da Ação de Reintegração de
Posse requerida por Maria Bertina de Moura, Francisco Alves Marques e
Raimundo Mendes Rocha contra Antônio Curti e Eduardo Ferreira Fontes,
reintegrem os autores na posse do imóvel rural denominado "São Mamédio",
deste município, também com as denominações de loteamento Rio Traíras,
Rio Maranhão, Rio Santo Antônio e Curralinho, lavrando-se em seguida as
certidões e autos que se tornarem necessãrios, tudo nos termos do despacho
cujo teor é o seguinte: Despacho: .. D.R.A., com a taxajudiciãria paga, concedo a liminar solicitada, tendo em vista a documentação que instrui a presente
petição. O procedimento dos suplicados na região vem aterrorizando os pacatos posseiros, com espancamentos, queimadas de ranchos e outros atos mais
de violência, sendo que a este magistrado __ _várias reclamações ou representações jã foram feitas. Expeça-se o competente mandado de reintegração pro-
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visória que, depois de cumprido, citem-se na forma da lei e como requereram
Que o mandado seja assinado pjescrivã do feito. De Formosa pjCavalcante,
13/setembro/81. (a) Arivaldo da Silva Chaves, Juiz de Direito". Cumpra-se
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Cavalcante, Estado de
Goíás. aos 16 dias dei- mês de setembro de 1981. Eu~ III. Escrivã, o subscrevi.
- Arivaldo da Silva Chaves, Juiz de Direito.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÃO DE 18-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Como Lider, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, neste instante, para prestar os esclarecimentos solicitados pelo nobre Senador Agenor Maria. Em vez de fazê-lo num. simples aparte, estou prestando-os agora, pois vou abordar outros assuntos.
Quando o Governo pensou em fazer, no Nordeste, as inscrições para as
frentes de serviço, ele fez por sugestão, principalmente, do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados.
Aqui no Senado, levantou o problema o nobre Senador Dinarte Mariz.
Achava S. Exll que as frentes de serviços públicos deslocavam as famflias do
local de moradia para local diverso, ensejando assim êxodo rural, migrações
permanentes que não desejamos. E essas migrações geralmente ensejavam a
que o posseiro ou pequeno proprietário deixasse a terra de vez e não regressasse ao lar.
Este foi um dos motivos por que foi adotada a inscrição na própria propriedade. Quer dizer, o Governo paga ao trabalhador nordestino para que
execute obras na sua própria propriedade. E. de fato uma remuneração baixa
mas, afinal de contas, dã para complementar os outros rendimentos que ele
tem na sua propriedade, decorrentes da criação de gado e da pequena lavoura
de subsistência que ele pode fazer noS intervalos.
No -que tange ao argumento apresentado pelo nobre Senador Dirceu
Cardoso, há poucos minutos, que os empréstimos internos ou mesmo externos são inflacionários, eu jâ tive, aqui, várias oportunidades de discordardesse pensamento. Porque os empréstimos, hoje, concedidos no País têm um limite de expansão fixado pelo Conselho Monetário Nacional. Este ano, esse
limite de expansão é de 50%.
Como bem disse o Senador Humberto Lucena, se o Governo não emprestar esse dinheiro para os Estados e Municípios,-o Banco Nacional da Habitação e a Cã.ixá Econômica Federal dirigirão esses recursos para a inieíativa
privada, às vezes com grandes prejuízos para os Estados e Municípios.
Outro assunto, Sr. Presidente, que eu queria abordar é ralativo à energia nuclear.
Com a inauguração da usina nuclear de Angra I, reacenderam-se no
Congresso as críticas sabidamente infundadas ao Programa Nuclear Brasileiro.
As críticas não se assentam na lógica, porque dirigidas ao perigo a que se
está expondo a poPulaÇão brasileira com a implantação dessas usinas. Em
passado recente, criticava-se o programa por questões financeiras. Na crise
atual, a sugestão geral era no sentido de que o Governo não deve;riacanalizar
recursos para obras que envolvessem grandes investimentos~ sem efeitos reprodutivos imediatos. O Governo, moto proprio, recomendou o retardamento
da execução das obras em dois anos, sem contudo modificar o pl'ograma;no
essencial.
No mundo em que vivemos. os países que se prezam não devem ficar à
margem da exploração da energia atômica, inclusive porque jamais poderão
chegar aos meandros da fissão e da fusão nucleares, sem a experiência adquirida através da prãtica.
Em 1980, existiam em operação no mundo 232 usinas nucleares, -totalizando uma capacidade geradora de 127,4 mil megawatts, o equivalente a lO
usinas hidrelétricas do tamanho de Itaipu, uma das maiores do mundo. Além
disto, outras 293 usinas estavam em construção, o que ampliará a capacidade
geradora nuclear em 271,4 mil megawatts nos próximos cinco anos.
Estão na ordem de grandeza em usinas em operação os Estados Unidos,
a Grã~Bretanha, o Japão, a França, a Alemanha Ocidental e o Canadã.
A Argentina, a India e outros-países do nosso nível já têm usinas em opeR
ração, mas os patriotas, os defensores do sofrido povo brasileiro, acham que
o Brasil não pode trabalhar com energia nuclear, não pode e nem deve correr
o risco.
E clamam para o fato de que o Governo deveria estar investindo em
energia hidrelétrica, como se não estivesse o Governo brasileiro cuidando
desse problema com o mais vivo dos interesses. Em fins de 1980, estavam em
construção 14 usinas hidrelétricas,~ merecendo destaque as de ltaipu, no rio
Paranã, e Tucuruí, no rio Tocántins. As outras são: Foz da Areia e Salto do
Santiago, no rio Iguaçu; Taquaraçu e Rosana, no rio Paranapanema; Nova
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Avanhadava no rio Tietê; Emborcação, Itumbiara e São Simão, no rio Paranaíba; Porto Primavera, também no rio Paraná; Sobradinho, ltaparica e Paulo·Afonso IV, no rio São Francisco.
Programadas, temos 9 usinas com c~pacidade, a ser instalada, de 11,187
megawatts, a saber: Dona Francisca, no rio JacUí; Machadinha, no rio Uruguai; Salto Caxias, no rio Iguaçu; Ilha Grande, no rio Paranâ; Xingo, no rio
São FranCisco; Couto, no rio Araguaia; São Félix e Peixe, no rio Tocantins.
Por outro lado, foram inventariadas 20 usinas em cinco grandes rios,
com capacidade instalada estimada de 31.880 rnegawatts.
Essas são as principais fontes de energia elétrica a serem aproveitadas,
com capacidade instalada prevista de 72.518 megawatts.
O Governo brasileiro definiu corno metas prioritárias para o triêncio ein
curso, e o Congresso Nacional aprovou, a energia, a agricultura, a exportação e, acima -de tudo, o combate à inflação.
E a ene{gia terri realmente merecido destaque no Governo atual. Vãrias
frentes de trabalho e pesquisa têm sido atacadas nos diversos setores da sociedade, sempre orientadas no sentido da substituição do petróleo. Mas, nem
por isso, a procura do petróleo foi relegada a um segundo plano. Para se ter
uma idéia da importância que se deu ao programa de pesquisa petrolífera,
basta registrar que a PETROBRAS destinou, no seu orçamento plurianual,
cerca de 15 bilhões de dólares até 1985.
Diante de todo o exposto, registro, com toda a tristeza, a campanha negativista que se move contra o programa de Energia Nuclear Brasileiro, cooclamando aos companheiros parlamentares que atacam o Programa e a seus
executores que façam um exame de consciência e repassem os seus conceitos,
meditem sobre o progresso que já alcançaram outros países na técnica nuclear, a concluirão, tenho certeza, que, se o deixarmos de lado, estaremos
ofendendo a nossa dignidade, o nosso espírito imaginativo, a nossa confiança
em nós mesmos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DiSCURSO PRONUNCiADO PELO SR. ALMiR PiNTO
NA SESSÃO DE 18-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ao chegar agora ao meu gabinete, recebi este telex que me foi endereçado pelos Srs. José Cesário Pompeu Magalhães e Luiz Prata Girão, presidente
e vice-presidente da Associação da Indústria de Laticínios e Derivados doEstado do Cearã:
"Exm9 Sr.
Senador Almir Pinto
Senado Federal - Brasília - DF.
Estamos remetendo a V.. Ex• uma cópia do telex hoje endereçado à Secretaria Nacional de Abastecimento e Preços por esta entidade e empresas: Piauí Lacticínios S/A - PLAC e Cooperativas de
Lacticínios de Natal Ltda., pedindo a exclusão dos Estados do Cearâ, Piauí, RG Norte e Paraíba da incidência da determinação rebaixadora do preço do leite ao consumidor de Cr$ 43,00 para Cr$
40,00, dada a importância; digo, dada a impossibilidade de aplicação dessa medida no Nordeste atualmente.
Pedimos a gentileza da interferência de V. Ex• junto àquela Secretaria Nacional, no sentido de obter o deferimento do nosso justo
pleito.
Certos de que também desta vez contaremos com o indispensável apoio de V. Ex•, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os protestos do nosso mais
alto apreço e consideração.
Atenciosamente
José Cesário Pompeu Magalhães, Presidente, e Luiz Prata Girão, Vice-Presidente da Associação da Indústria de Lacticínios e Derivados
do Estado do Cearã."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho aqui transcrito o telex que a Associaçãru passou ao Exm'? Sr. Júlio César Martins, Secretaria Nacional de Abastecimento e Preços de Brasília:
Exm'? Sr.
Dr. Júlio César Martins
Secretaria Nacional de Abastecimento e Preços
Brasília- DF
1. Tomamos conhecimento de que, tendo em vista o início da
safra de leite no Centro e Sul do País, essa Secretaria vem de determinar o rebaixamento do preço nacional do leite pasteurizado (gordura 3,2 por cento), ao consumidor, de CrS 43,00 para Cr$ 40,00,
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sem redução do nível de preço anteriormente fixado para o produtor.
Soubemos, também, que, para ajustar os custos industriais à
nova situação, serã permitido às indústrias: (a) Descontar do preço
a ser pago ao produtor o custo do frete do entreposto à usina de pasteurização e (b) aplicar, nas compras, o método leite cota/leite excesso de cota, pelo qual parte do fornecimento do produtor serâ
pago a Cr$ 29,00/litro e parte a Cr$ 20,00.
2. A ·medida, embora coerente com o pique da produção leiteira nas regiões Centro e Sul do País a partir de outubro, peca, no
entanto, ao estender a sua obrigatoriedade às demais regiões brasileiras, especialmente aos Estados nordestinos enquadrados no polígono das secas (Ceará, Piauí, RG Norte e Paraíba), onde a produção leiteira é praticada em condições de solo e clima completamente diferenciadas das que embasam a exploração agropecuãria
no Centro e Sul do Brasil.
Enquanto no Centro-Sul tem início agora a safra de leite, aqui
no nordeste se acha em curso justamente a entressafra do produto,
ditada normal e periodicamente pela ausência de pastagens naturais
na fase que vai de julho de um ano a janeiro/fevereiro do ano seguinte. Durante esse período, o custo da produção nordestina é extremamente onerado pela imperativa suplementação alimentar dos
rebanhos leiteiros, através de rações e concentrados protéicos industríalizados e de preços livres de controle oficial, os quais representam, nessa fase, 70 por cento do custo final da produção.
Há a considerar, também, e principalmente, que os fatores naturais condicionamentés da safra e entressafra de leite no Nordeste
se aCham duramente afetados pela estiagem que assola ininterruptamente a região desde 1979.
A ausência de pastagens naturais, o esgotamento dos recursos
hídricos, a inviabilidade das lavouras de pastagens e o contínuo aumento dos preços dos insumos agropecuãrios têm sido uma constante no último triênio, levando as despesas de custeio dos rebanhos
leiteiros a posições verdadeiramente incompatíveis com a- :receita
oriunda da produção, cujo nível quantitativo desce, por isso, Constantemente, apesar dos estímulos dos preços reais determinados
pelo Governo Federal em abril e junho deste ano.
3. O Sistema Industrial-Lactinista cearense, bem como o dos
Estados nordestinos citados, ·vem, desde 1979, quando teve início o
ciclo da estiagem em curso, operando abaixo do seu ponto de nivelamento. E grande a descapitalização do setor que, se mantida ageneralização nacional do rebaixamento do preço do leite, tenderá,
inevitavelmente, para uma posição de total impossibilidade financeira de funcionamento. Principalmente por não poder aplicar em
suas compras o método compensatório leitefcotafleite excesso-decota, que proporcionará às usinas do Centro-Sul brasileiro condições de suprir-se de matéria-prima a um custo médio de até Cr$
22,70 por litro.
Por não haver excesso de leite no Nordeste as usinas da região
não terão a compensação de um preço aquisitivo médio mais baixo
e continuarão pagando Cr$ 29,00 por litro ao produtor, o que transformará o rebaixamento de Cr$ 3,00 por litro em um novo custo
para as empresas, o qual, por não ter qualquer contrapartida, constituirá um injustificãvel subsídío privado ao consumidor, multiplicando as dificuldades financeiras do setor.
4. Em face dessa situação, nãá hã outra alternativa para sustentar a operacionalidade do sistema agropecuário-industrial lacticinista,do Nordeste senão a de excluir os Estados enquadrados no
polígono das secas (Ceilrá, Piauí, RG Norte e Paraíba) da íncidência
da determinação rebaixadora, o que Pedimos ·- :'eramos nos ser
deferido com a mãxima urgência.
Atenciosas saudações.
Associação Profissional da lndústria de Lacticir.ios e Produtos
Derivados do Estado do Ceará.
Piauí Lacticínios S/ A - PLAC.
Cooperativa de Lacticínios de Natal Ltda."
Estes são os signatários desse telegrama encaminhado ao Secretário Nacional de Abastecimento e Preços, Dr. Júlio César Martins.
O problema, Sr. Presidente, V. Ex• pode aferir, como todo o Senado, nós
fazemos as leis e o Governo as sanciona de uma maneira geral, para todo o
Brasil, sem atentar para as peculiaridades de clima, fatores econômicos, políticos e sociais, cuja influência não se discute. Presentemente o Cent!"o-Sul está
usufruindo a safra do leite, e até derramando o leite, o fazem por excesso je
produção, o que acho um absurdo, pois deviam fazer, quando nada, cor;w
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Mato Grosso e Goiãs, que derramam o arroz no asfalto e as pessoas pobres
vão apanhar para melhorar a alimentação. Mas derramar o leite para ninguém aproveitã-lo, acho um absurdo.
Enquanto aqui, neste época, o leite é farto, é explicável que haja uma diminuição no preço. No Nordeste 6 justamente o contrário, agora que eles estão na entressafra com despesas na aquisição de insumos, de preços elevados,
além das dificuldades com a falta d'âgua e de pastagem. E o que pedem os signatários do telex é exatamente isto: que não taxem o leite para o Nordeste da

maneira como estão fazendo para o Sul. Quer dizer, o rebaixamento de 3cruzeiros; aqui, é ótimo para o Centro-Sul: produtor e consumidor. Se bem que
seria ótimo, também, para o Nordeste o rebaixamento de preço, Mas o proorlutor de leite do Nordeste- Ceará, Píauí, Paraíba e Rio Grande do Norte
-vai buscar os insumos por preços bem elevados. A luta pela água, pela pastagem, e na falta desta, pelos insumos, realmente, é uma diferenciação que,
decerto, irá pesar muito para que 6 Secretário, a que eles se dirigiram, examine o problema e faça a verdadeira justiça, atendendo a reivindicação dos leiteiros nordestinos.
Era só esta a comunicaÇão que queriá: fazer ao ·seriadO; nesta tarde-noite
dos nossos trabalhos. (Muito bem.')

TRECHO DA ATA DA 149• SEs-SÃO, REALIZADA EM 10-9-81,
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÃO E
OMISSÃO NO DCN (SEÇÃO II) DE 11-9-8I, PÁGINA 4296, 2• COLUNA:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo quorum para
deliberação, fica adiada a votação da emenda apresentada ao Projeto de Resolução n<? 49, de 1981, para a próxima oportunidade.
Evidenciada a falta de número em plenário, a Presidência se dispensa de
submeter à deliberação do Senado as matérias constantes dos itens n<?s 2 a 13,
15 a 30 e 32, dependentes de votação.
São os seguintes os itens c~ja votação é adiada

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n'1 3 ..807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo

PARECERES, sob n•s 248 e 249, de I98I, das Comissões:
-de Legislaçãv Social (ouvido O Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favorável.

ATA DA 149• SESSÃO, REALIZADA EM 10-9-81
(Publicada no DCN - Seção II, de 11-9-81)
RET!FICAÇ0ES

Na Mensagem n• 215/81 (n• 365/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à aprovação do Senado a escolha do Sr. Lauro
Escorei Rodrigues de Moraes para exercer a função de Embaixador do Brasil

na Espanha:
Na página 4283, 1'- coluna, na inforinação anexa à mensagem,

Onde se lê:
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de novembro de 1969.
Leia-se:
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de novembro de 1968.

ATO DO PRESIDENTE
N• I08, de I98I

•

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 n'? 130, de 1980, resolve conceder dispensa ao Senhor Maerle Figueira de Ferreira Lima do emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de l '1 de
setembro de 1981, elogiando-o pelos bons serviços prestados no Gabinete do
Senador Leite Chaves.
Senado Federal, 14 de setembro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal.

•

ATO DO PRESIDENTE
N• I09, fi" I981
O Presidente do Senado Fede1 , 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 n~' 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 Serviços de Ãpio Paes
Campos Costa para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 3 de setembro de
1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Aloysio Chaves.
Senac;lo Federal, 15 de setembro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• I!O, de I981
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 Serviços de Marcos Antônio de Medeiros Parente para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de li de setembro de 1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Alberto Si!-

•

va.
Senado Federal, 15 de setembro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal.
(*) PORTARIA N• I41, DE 1981

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 177 da
Resolução n9 58, de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo n9
004755 81 2, resolve designar Caio Torres, Técnico em Legislação e Orçamento, Classe Especial, Referência NS-25, Ivan D'Apremont Lima, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referêncía NS-25, e Luiz Antonio Soares Laranja,
Técnico Legislativo, Classe "C", Referência NS-17, para, sob a presidência

•

do primeiro, apurarem a responsabilidade do que consta do Of. n• 02237/81,
que encaminha a representação do Agente de Polícia Federal, Paulo Celso
Braga, lotado na Superintendência Regional do Distrito Federal, contra Elias
Gonçalves Rosa, Agente de Segurança Legislativa, Classe "'B", Referência
NM-23, do Quadro Permanente do Senado FederaL

Senado Federal, 10 de setembro de 1981.- Aiman Nogueira da Gama,
DirefOr-Geral.
(*) Republicada por haver saído com incorreções no DCN -

•

Seção II - de

15-9-81.

•

•

Jarbas Passarinho

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

1~'-Vice-Presidenté

PMDB

Passos Pôrto

Líder
Marcos Freire

MESA
Pre~idente

2~'- Vice-Presidente

Gilvan Rocha

2~'-Secrctário

Jorge Kalume
3~-sccretário

Itamar Franco
4Y-Secretário
Jutahy Magalhães
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (15 mer.1bros)

ritulares
PDS
Benedito Canelas
2. Martins Filho
3. João Cillmon
4. João Lúcio

•

I. Leite Chaves
2. José Richa

2.
3.
4.

2. Lourival Baptista
3. José Caixeta

5.

PP
L Mendes Canale

I. Evelásio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 1I.OO horas
Local: Sala da ComísSão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

COMPOSIÇÃO
Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Uns
Titulares

Suplentes
PDS

l.
2.
3.
4.

José Lins
Eunice M ichiles
Gabriel Hermes
Benedito Canelas

L Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

I, Raimundo Parente

2. Almir Pi'lto
3. Aloysio Chaves
PMDB
I. Marcos Freire
PP

l. Alberto Silva

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.

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

P.MDB
I. Franco Montara
2. Lázaro Barboza
3.' Humberto Lucena

Paulo Brossard
Marcos Freire
Nelson Carneiro
Leite Chaves
Orestes Quércia

Titulares
I. Bernardino Viana

2.
,3.
4.
S.

José Lins
Arno Damiani
Milton Cabral
Luiz Cavalcante
6. José Caixeta

I. Roberto Saturnino
2. Pedro Simon

Suplentes
PDS
\. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
1. Marcos Freíre
2. Teotônio Vilela

3. iosé Richa
PP

PP
I. MendesCanale

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
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(II membros)

I. José Fragelli
2. AlbertoSilva

I. Affonso Camargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro -

Ramal 3495

Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 32S6

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
{9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl
(7 membros)

•

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. Muri!o Badaró
5. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

I. Dinarte Mariz

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(li membros)

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

I. Aloysio Chaves

Suplentes

PMDB
I. Agenor Maria

Vice-Lídcres
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Lins·
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró

Presidente: Aloysio Chaves
1°-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
2~>-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares

[.

[.

Líder
Nilo Coelho

Líder
Evelásio Vieira

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

Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edíficio Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141- Ramais 3490 e 3491

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários

4531

Vice-Líderes
Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão M üller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quétcia
Henrique Santi!lo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

1~'-Secretário

Cunha Lima

•
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SC.t('mbro d(' 1981

Titulares
I. Lourival Baptista

2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dalla
4. José Caheta
5. Martins Filho
6. Murilo Badaró
I. Lázaro Barboza
2, Mauro Benevides
3. Adalberto Sena

I. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Suplentes
PDS
1. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. AderbalJurema
4. José Lins

PMDB
I. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão MüUer
Titulares
I. Aderbal Jurema
2. João Calmon

3. Eunice Michiles
4. Tarso Outra
5. José Samey

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

PP
l. Affonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às LO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale1eandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3168

I. Gastão MUller

Suplentes
PDS
L Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
l. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
I. 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

4532
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COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUN!CIPIOS (17 membros)

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente

2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7 ~ Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto

I.
2.
J.
4.
4.

Mauro Bcnevides
Roberto Saturnino
Pedro Simon
Teotõnio Vilela
Franco Montoro

Suplentes
PDS
L JoséGuiomard
2, Lourival Baptista
3. B.~JJedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Uns

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. Jos.é Richa

PP

I. Tancredo Neves
2. Affonso Camargo
J. Mendes Canale

I. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Raffial 3493
Reuniões: QiiíiltaS:Teiiãs; a5 10-:00 hOras
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 4323

(CM)

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

_L. Saldanha_Derzi

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montara
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Setembro de 1981

DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II)

Presidente: lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
I. Almir Pinto
2. Lomanto Júnior
]. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras. à~ 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- A nexo das Comissões - Ramal 3254

Suplentes
PDS
L Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. JoséSarney
4. Muri!o Badaró
5. José Caixeta

COMISSÃO DE SAÚDE- {CS)
{7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison ·Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares
L Lomanto JUnior

PMDB
1. Marcos Freue
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

I José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

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

1. Henrique Santi!!o
2. Jaison Barreto
PP
1. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

I. Gastão Miiller
2. Affonso Camargo
J MendesCanale

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira Reuniões: Quintas-feiras, às l\:00 horas

Ramal 3496

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa

Suplentes
PDS
1, Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Arno Damiani

•

PMDB
1. Adalberto Sena

PP
I. Saldanha Derzi

I. Gastão Müller

Assistente: Leda 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

-Anexo das Comissões- Ramal 3122
COMISSÃO ·o~::· [E"GISLÃÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

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

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dinarte Mariz
Yice-Presidente: José Fragelli

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares
l. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes
l. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

Suplentes
PDS
L Arno Damianí
2. Aderbal Jurerna
3. Almir Pinto

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

Titulares
L João Calmon
2, Muri!o Badaró

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro

PP
I. Luiz Fernando Freire

l. José Fragelli

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Assistente: Luiz Cláudio de Brito- Ramal 3498
Reuniões: QuinttLS~feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Cumissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

i. Adalberto Sena

PMDB
I. Evandro Carreira

i. Saldanha Derzi

PP
I. Mendes Canale

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

Milton Cabral
luiz Cavalcante
José Uns
Almir Pinto

1. Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

I. Affonso Cama~go

PMDB
L. Roberto Saturnino

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

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 Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

Presidente: Luiz Viana
Pa_y!Q J)rossard
Amaral Peixoto

Pre1>idente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luiz Via na
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
JoãoCalmon
A!oysio Chaves
JoséSarney
Lourival Baptista

I.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benev(des
Marcos Freire

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

I.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

I. Agenor Ma ria
2. Humberto Lucena

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

•

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

i~-Vice-Presidente;

Titulares

•

PMDB
l. OrestesQuércia

2~-Vice-Prt:Sidente:

PP
I. Alberto Silva

Auistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Ane~~:o das Comissões - Ramal 3652

I. José- Fragelli

COMPOSIÇÃÜ

Presidente: Milton Cabral
Yice-Presidente: Teotõnio Vilela

I.
2.
3.
4,

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

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

COMPOSIÇÃO

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2, Gabriel Hermes
3. Martins Filho

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

3. AderbalJurema

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

Titulares

Titulares

I. Gastão Müller

Suplentes
PDS
I. Helvtdio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
i. Luiz Fernando Freire

Assistente: Lui.: Clâudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às li:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

•
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510

PMDB
L Evandro Carreira

l. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

Mauro Lopes de Sá -

PP
1, Alberto Silva

1, Affonso CamargO

Suplentes

PDS
t. Vicente Vuolo

Ass.istente: Marcelino dos Santos Camello -

I. LomantoJúnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves
4. Milt~n Cabral

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre ÇQ_sta_
-

Anexo das Comissões -

Ramal 3130

211-3509

Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha-211-3520
C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÊRITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511
Ass.istentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 2ll-3SOI
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508- Clayton ZanlorC:nci - 211-3502

•
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISS0ES PERMANENTES PARA O Blf!.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

•

.

..

Sl\RGIO

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
Rama13121

FÁTIMA

Sl'.RGJO

ASSISTENTE

CE

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, n!l 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

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

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ram:;Ll3546

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:30

CEC

GUILHERME

LEDA

Comissões

•
09:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Lf!.DA

LUIZ
CLÁUDIO

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
•

PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

Seção I (Cãmara dos Deputados)

Via-Superfície:
........ ·--'"' ......... Cr$
Semestre
Ano ............................. , ..... Cr$
Exemplar avulso ................ ---~-- .... Cr$

2.000,00
4.000,00
50,00

•

Seção 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:
......................... Cr$
Semestre
Ano ................................ ·• .. Cr$
Exemplar avulso ......................... Cr$

•
2.000,00
4.000,00
50,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou
Ordem de Pagamento pela Caixa Econômíca Federal- Agência Parlamento, Conta-Corrente n 9
9 50.052/5, a favor do:

•

Centro Gráfico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF
CEP 70.160
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SENADOR JOSE L!NS, em explicação pessoal- Referente a expressão usada pela Mesa em relação a S. Ex'" quando da votação do item 1
da Ordem do Dia da presente sessão.
SENADOR AGENOR MARIA -Aniversário do jornal "Diário de
Natal", de Natal-RN.
SENADOR EVANDRO CARREIRA - Desastre ocorrido em
Úbidos-PA, com o navio Sobral Santos.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Lançamento, pela Secretaria de Produção Rural do Governo do- Estado do Amazonas, do Programa Estadual do Guaranã.
SENADOR ADALBERTO SENA- Encíclica "Laborem Exercens" .

•
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1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR.
-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão de 18-9~81.
3 - ATOS DO PRESIDENTE
4 - MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

ATA DA 159~ SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1981
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDICNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E JORGE KALUME.

•

•

•

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José LinsAgenor Maria - Aderbal Jurema- Marcos Freire- João Lúcio- Luiz
Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha - Lourival Baptista- PasSos Pôrto- Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto -Itamar Franco- Murilo Badaró- José Caixeta- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão Mtiller- José Fragelli- Mendes Canale - José Richa - Arno Damiani.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - 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.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 323, DE 1981
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXVI Sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para
aceitar a referida missão, nás terinás aos ar_ts._36, § 29, da Constituição e 44 do
Regimento Interno.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1981. - Evandro Carreira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O requerim'erito lido será despachado à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser apreciado na presente sessão, após a Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. A LMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Sr. Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte di<curso. Sem revisão do orador._)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado recebe a visita da LBA e de velhos recolhidos por ela nas
cidades-satélites de Brasília. _t u_ma visita.~de r~conhecimento ao Senado pela
nossa luta. E nós, Senadores, também nos sentimos estimulados pela visita
dos idosos, que a bondade e o hum_aoitariSIDO da LBA, recolheram nos lares
dos derredores de Brasília.
Esta parede, aqui, hoje é um espelho: vós, velhos de hoje, estais mirando
neste espelho os moços que jã foram e ·vós·,- Senadores moços, estais mirando,
no exemplo dos velhos que vos miram, os velhos que hão de ser.

Pode ser a origem humilde do brasileiro querido que visita esta Casa.
Isto não-tem importância. A origem não humilha ninguém.
Assim, em nome do Senado, venho cumprimentar a Presidente dessa entidade humanitâria, D• Marli Garavello, que vem, à frente de outras Direto~as ·e de suas assistentes, trazer esse grupo de velhos em visita ao nOsso Sena~
do. Espero que esta visita, em que se demoraram alguns momentos para fixar
a àtuação e a vida do Senado, seja um estímulo, porque nós, Senadores, estamos lutando pelos velhos do Brasil.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• uma ligeira intervenção'?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ainda esta semana, estamos discutindo
uma proposta de emenda à Constituição brasileira, a Lei Maior que regula
todos os atos e todas as relações entre brasileiros neste País e que acrescenta o
item IV ao art. 71 da Constituição Federal, com o seguinte dispositivo:
'"L~Í eSpecial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e sobre a educã.ção dos excepcio~
nais."

Não havia na nossa Constituição e, agora, por proposta dos Senadores e
Deputados, capitaneados pelo Sr. Senador Jutahy Magalhães, pede que se in~
sira, que se inscreva na Consttuição Federal um dispositivo que cuide, especi~
ficádamente, do auxílio à velhice em nosso País.
Portanto, quero saudar os velhos, saudar a entidade, saudar as mãos beneméritas e magnânimas que estão fazendo esse trabalho, a obra grandíloqua
da LBA e de seus diretores, que estão apanhando nos derredores de nossa ca~
pita! os velhos., desvalidos alguns, para cuidar-lhes da sãude e dos restos de vi~
da. Quero que voCês pensem, hoje, essa fase da vida se registrou, com os
moços que aqui estão no Plenário lutando pelo Brasil. Um dia vocês foram
esses moços. E que nós nos lembremos também, com alguma coisa na alma e
no coração, que vocês são os velhos que nós seremos um dia, quando o fogo
da vida houver passado por nós.
O Senado se acha dignificado com essa visita; não foi uma visita anôni~
ma, foi uma grande visita que recebemos, uma advertência para nossa vida. E
nada melhor que eu pudesse oferecer aos idosos, na semana dos idosos, do
que esse projeto que vai exatamente amparar e proteger a velhice.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• me permite um aparte'?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães- Eu quero apenas lembrar a V. Ex• que essa
emenda será votada amanhã, às dezenove horas, na reunião do Congresso, e
precisaríamO-s- do comparecimento dos Srs. Congressistas. E também acres~
centar que, no meu entendimento, em emenda constitucional não existe autoria individual. Temos que declarar que essa emenda foi subscrita por mais de
dois terços dos Parlamentares de ambas as Casas do Congresso. Somos todos
cc-autores da emenda. Hã um pensamento unânime das duas Casas de aprovar essa emenda em benefícío da velhice brasileira.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex• que é, mais
uma vez, um refrigêrio para as angústias, as ansiedades que povoam a alma
dos que estão vivendo esta quadra avançada da vida.
O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Dirceu
Cardoso'?
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O SR. DIRCEU CARDOSO -

Ouço V. Ex• com o maior prazer.

O Sr. Marcos Freire- Saiba V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso,
que nós o consíderamos um dos nossos, embora não seja filiado ao nosso Partido, ou ainda não seja. Mas, neste instante, gostaria que ficasse registrado
que V. Ex' fala pela Bancada do PMDB. V. Ex' nos honra com a aceitação

dessa delegação, porque sua mensagem aos homens e mulheres de idade
avançada que aí estão é uma homenagem aos velhos de todo o País. Ela é
uma mensagem de amor fraterno. Portanto, como Líder do PMDB no Senado Federal, dizemos que suas palavras interpretam por igual o nosso pensamento.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço o aparte do nobre Senador
Marcos Freire, Líder do PMDB, que também está de acordo com estas palavras e se manifesta plenamente na luta que o Senado e a Câmara, ambos, encetam de proteção à velhice no nosso País.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Dirceu Cardoso?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema - Não poderíamos também, como Líd_eres do
PDS, deixar V. Ex• sendo conquista-do pelo Senador Marcos Freire, porque
jã dizia Saint-Exupéry '"tu és responsável por aquilo que cativas", e nesta Casa, V. Ex• tem cativado a todos pelos seus posicionamentos, de que discordamos mas resp-eitamos. E agora, quando com esses cabelos brancos precoces ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- (Risos) E a idade mesmo!
O Sr. Aderbal Jurema - ... V. Ex' interpreta o pensamento da Casa, quero tornar público a solidariedade do PDS às suas palavras, dirigidas àqueles
que, na curva da vida são, sem dúvida, o sal e a alegria de todos nós.

O Sr. Gastão Miiller- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Gastão Müller- O Partido Popular não poderia ficar ausente da
homenagem; de modo que também me solidarizo com V. Ex• pela homenagem que presta àqueles que são mais velhos do que nós, talvez, e que nós esperamos chegar lá e lembrar sempre que Augusto Comte, o pai do positivismo, disse que "'cada vez mais os mais novos são dirigidos pelos mais velhos".
Com isto ele quis dizer que a experiência acumulada dos mais antigos, dos
mais idosos representa uma transmissão de conhecimentos novos para as gerações mais novas. De modo que, o Partido Popular se associa, se solidariza à
homenagem que se presta aos mais idosos, através destes senhores e senhoras
aqui presentes, comandados por uma equipe de funcionários da LBA.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vê, portanto, a Casa que todos os Partidos se solidarizaram com a nossa homenagem, com a nossa saudação à velhice de nosso País.
Quero, então, simbolizar o meu agradecimento, pedir licença às mãos
benfazejas que dirigem esta ação, esta Casa, esta atuação, esta campanha benemérita, simbolicamente. Eu, que não beijO mão de mulher alguma, porque
sou quadrado, porque sou velho, quero beijar simbolicamente, as mãos benfazejas, e dizer a todos aqueles que estão recolhendo suas furtivas lágrimas,
que é um instante em que nós nos encaramOs- e eu estou olhando os vossos
olhos- e peço a Deus que dê força para que transforme as noites de todas as
angústias, as noites de todas as intranqUilidades, as noites de todas as ansie~
dades, em auroras de resignação, em auroras de esperança.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourival Baptista; -para u-ma -breve comunicação.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Para uma breve comunicação.)- Sr.
Presidente, Senhores Senadores:
Amigo, desde longos anos, do Almirante de Esquadra Newton Braga de
Faria, Comandante de Operações Navais e Diretor~Geral de Navegação, foi
com a maior tristeza, profundo e sincero pesar, que tomei conhecimento de
seu -inesperado e prematuro falecimento, ocorrido na terca-feira passada, dia
IS de setembro do corrente, vítima de um fulminante enfarte agudo do miocardio.
Recordo com emoção que o Almirante Newton Braga fez uma visita a
Sergipe, nos dias 27, 28 e 29 de agosto passado, quando em Aracaju, foi recepcionado pelo Governador Augusto do Prado Franco.
Recebido, naquela capital pelo Capitão-de-Corveta Aritônio Sérgio de
Azevedo Leite, Capitão dos Portos de Sergipe, com todas as honras a que fazia jus, e acompanhado do Vice--Almirante Dilmar de Vasconcelos Rosa, Comandante do 29 Distrito Naval, do Contra-Almirante Luiz Fernando da Silva
Souza, Díretor de Portos e CoStas, e de uma comitiva de alta categoria, em
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que se destacavam outros Oficiais Superiores da Marinha de Guerra, dentre
os quais o Capitão~de-Fragata Heitor Wegman da Silva, ex-Capitão dos Pci-rtos em Sergipe, o saudoso Almirante Newton Braga de Faria visitou as insta~
lações e obras da CaPitania dOs Portos, prometendo atender às solicitações
que lhe foram apresentadas, na ocasião, pelo Capitão dos Portos.
No dia 29 de agosto o recebi em São Cristovão, com sua digníssima es~
posa, Dona Vara Prado Maia de Faria, e comitiva de Oficiais Superiores, e
após visitarmos prédios antigos e o patrimôn1o histórico da velha Capital sergipana, de valor incomparável; deram-me a honra e o prazer de serem recebidos, como hóspedes em nossa residência, participando de almoço durante o
qual, demoradamente travamos longo e inesquedvel diâlogo.
Essa circunstância foi, por assim dizer, o ponto culminante de um longo
e fraterno relacionamento, no decorrer do ·qual pude comprovar os atributos
da personalidade de um dos mais ilustres e competentes Oficiais da Marinha
brasileira, possuidor de todos os cursos e das mais importantes condec-orações brasíleiras e estrangeiras e que exerceu, ao longo de sua trajetóría, os
principais cargos da Marillha de Guerra, dentre os quais, o de Comandante
Chefe da Esquadra, Comandante de Operações Navais e Dlretor-Geral de
Navegação.

O Sr. José Uns - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Senador José
Uns.
O Sr. José Lins- Senador Lourival Baptista, desejo juntar-me a V. Ex•
nas condolências pela morte do Almirante Newton Braga de Faria. Há poucos dias, nobre Senador, fomos convidados pela Marinha brasileira para fazer uma visita as suas instalações no Rio de Janeiro. Fomos ali recebidos por
aquele militar que nos tratou não só afetivamente, mas com profundo respeito pelo Poder Legislativo. Conduziu-nos ele, durante as visitas, durante aspalestras que ali ouvimos, durante todos os momentos, dos dois dias que ali passamos. Desejo, se V. Ex'- me permite, através do seu discurso, mandar minhas
condolências, em meu nome e em nome da comitiva do Senado Federal a que
me referi, à família do Almirante Newton Braga. Gostaria também de
realçar, como V. P. o faz, o exemplar comportamento daquele militar e sua
grande dedicação não so-menfe à causa da Marinha, mas à causa da Pátria.
Muito obrigado.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -·Sou muito grato a V. Ex•, eminente
Senador José Lins, pela sua palavra, pelo seu apoio ao pronunciamento que
fazemos na tarde de hoje e pela referência que faz ao eminente e saudoso Almirante Newton Braga de Faria. V. Ex' esteve com ele - podemos dizer há poucos dias, também como eu estive, em Aracaju, na recepção que o Senhor Governador Augusto Franco ofereceu em Palácio. Depois ele solicitou
ao Sr. C3.pitão dos Portos que me comunicasse sua ida a Sergipe, porque gos~
ta ria de se encontrar comigo. PassamoS um -dia na velha e querida cidade de
São Cristóvão.
Foi com surpresa, eminente Senador Josê Uns, que viajando na 5•-feira
à noíte, lendo jornais atrasados, porque havia passado dois dias sem ter tempo de ler jornal, encontrei a notícia do falecimento do saudoso Almirante
Newton Braga de Faria. Quero dizer a V. Ex• que me chocou, a notícia, pois
era uma amizade de mais 30 anos. Conheci-o como Capitão de Fragata ou
Capitão-de~Corveta, e essa amizade cresceu à medida que o tempo passava. O
sentimento ê grande. E um amigo que parte aos 60 anos de idade, quando parecia vender saúde, fulminado por um enfarte em seu gabinete do Ministério
da Marinha no Rio de Janeiro, desaparecendo um dos grandes valores da
Marinha de Guerra do Brasil.
Muito obrigado a V. Ex•,_ eminente Senador José Lins.
No passado, como agora, o Brasil tem nos quadros de Oficiais, Sargentos, marujos, técnicos e servidores da nossa brava e competente M8.rinha de
Guerra, motivo de orgulho.
Tem sobretudo, a certeza de que a Marinha de Guerra,- desde o Almirantado aos mais humildes marinheiros, - é uma Força Armada que, irmanada ao Exército e à Aeronáutica, mantêm e assegura, na plenitude das suas
virtualidades, a defesa nacional, a segurança, a normalidade institucional e a
p-az imPrescindíveis ao desenvolvimento e ao bem-estar da Nação brasileira.
Sr. Presidente, associo-me à consternação, às manifestações de pesar e às
homenagens que o Ministério da Marinha, por intermédio do ilustre MiniStro
Almirante Maxímiãrio Êduãrdo da Fonseca promoveu, por ocasião do sepultamento do Almirante Newton Braga de Faria, com todas as honras militares
que lhe eram devidas, na tarde de quarta-feira, 18 de setembro de 1981, na ci- dade do Rio de Janeiro.
Não poderia esquecer, neste momento, de encaminhar os meus sentimentos de pesar à Capitania dos Portos de Sergipe, através do Capitão~de~
Corveta Antonio Sérgio de Azevedo Leite, bem como expressar as minhas

•

•

•

•

•
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sinceras condolências à sua digníssima esposa, Dona Yara Prado Maia de Faria e seus diletos filhos.
Era esta a comunicação que desejava f~zer a esta Casa. (Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE Üorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Luiz Fernando Freire, para uma comunicação.

Tausuky Agropecuária A raguaçu ltda. seria de propriedade de parentes do
Sr. Presidente daquela entidade.
A propósito desse assunto, o Presidente da Casa, Senador Jarbas Passarinho, recebeu um telex do Sr. Paulo Y okota, nos seguintes termos:

De INCRA-Brasília DF NR 1796 AC 18-9-81

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (Para uma Comunicação. Sem revi-

Exmº Sr.
Senador J arbas Passarinho
DO. Presidente do Senado Federal

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia de hoje transcorrem, no RiO- de Janeiro, dois acontecimentos

para os quais desejaria deixar con_signado um v?to de. congratulaç~e~.
O primeiro deles é a posse, hoJe, na Academia Nac10nal de Medtcma do

•

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco, para uma brevíssima comunicação.

•

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
.
No curso do mês de junho do corrente ano, formulamos pedtdo de Informação a fim de esclarecer determinados aspectos relacionados com as emissões de papel-moeda levadas a efeito durante o ano de 1979.
Constatou-se que o Projeto de Decreto Legislativo n"' 01, de 1981, ora
tramitando nesta Casa, homologou ••emissão de papel-moeda autorizada
pelo Conselho Monetário N ctcional no valor de 50 bilhões" quando, na .r~li
dade, segundo informação do Presidente do Banco Central, foram emtttdos

menos de Cr$ 38 bilhões (Cr$ 37.735,5 para ser exato).

•

p-0491/18.9.81 -

Da resposta que ora nos chega às mãos, conclui-se que efetivamente só
foram emitidos CrS 37.735,5 milhões dependentes de homologação legislativa
para o_ ano de 1979.
Nestas condições, desejo alertar ·os ilustres membros das Comissões Técnicas competentes para este -importante dado e ao mesmo tempo solicito à
Presidência se digne diligenciar no sentido de que cópia do ofício resposta
seja anexada ao processado para melhor instruir a· matéria.
Sr. Presidente, para orientação da Mesa, o Ofício que recebi é o Aviso n9

Assim, em atenção ao nóbre Senador Lázaro Barboza, dou conhecimento desse telex que, certamente, vem esclarecer a posição do Presidente do INCRA a respeito do assunto.
Acredito que S. Ex• poderá, em vista disso, recorrer, também, ao INCRA para quaisquer outros esclarecimentos ou solicitações que julgar convenientes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimunçlo Parente- Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes- Luiz Fernando Freire- Helvídio Nunes Martins Filho- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Vicente Vuolo- Eve:lásio Vieira - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- .Sobre a mesa, projeto de lei
qUe será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 271, DE 1981
Considera prestação de socorro a. intervenção médica
arbitrária indis:[lensável à salvação da vida de terceiro.

451. da SUPAR. n' 81, datado de 9 de setembro de 1981, que vem assinado
pelo Secretãrio-Getal da Mesa, Nerione Nunes Cardoso.
É a solicitação que faço a V. Ex• (Muito bem!)

•

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- V. Ex• serâ atendido.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senad.or José Lins.

O SR. JOSt LINS (Para uma breve comunicação,) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
No dia 17 deste més, o nobre Senador Lázaro Barboza, numa apreciação
sobre o problema ''Terras" no seu Estado e no sul do Pará, fez referência ao
assassinato do posseiro Otaviano, em área da Companhia Tausuky Agropecuária Araguaçu Ltda., empresa, que seria gerenciada por Da. Mariane, holandesa, como frisou "S. Ex•
O nobre Senador Lázaro Barboza fez um apelo ao Ministério da Justiça
e à Polícia Federal, para que cuidassem de proteger a vida dos posseiros, e
que, em particular, analisassem o problema relacionado com a morte de Otaviano.
S. Ex• não quis se dirigir ao INCRA porque teve informações não confirmadas mas, de qualquer modo, informações, de que a fazenda da Companhia

Tomando conhecimento, através de noti-

ciário da imprensa de hoje, de denúncia do Senhor Senador Lázaro
Barboza de que meu nome estava sendo envolvido em litígio de terras do MunicípiO de Araguaçu, em Goiás, à Vossencia et AA Casa
que preside, o seguinte:
I. Jamais tive qualquer propriedade empresarial ou terras na
região mencionada pelo Senhor Lázaro Barboza.
2. Desconheço qualquer parente ou familiar que tenha terras
ou empresa na referida região.
3. Não conheço o proprietário da empresa Cia. TausukyAgropecuária Araguaçu Ltda., que, segundo o Senhor Senador Lázaro Barboza, estada envolvendo meu nome na região em questão.
4. Por outro lado, devo acrescentar que o INCRA vem
atuando na região através do projeto fundiário do Gurupi, desde 1"'4-77, em ação de discrimiriação de terras et regularização fundiária.
5. O trabalho desenvolvido através do Projeto Fundiário permitiu discriminar uri1a área- de 1.776.8 I 6 h a et entregar 6. 118 títulos
no ano de 1980.
Sendo estas as informações preliminares que gostaria de apresentar ao Senhor Presidente do Senado Federal e aos membros dessa Casa do Congresso, manifesto minha disposição de prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necesários. ATS SDS.Paulo Yokota, Presidente INCRA."

eminente Professor, Dr. Sá Fortes Pinheiro.
O outro acontecimento importante é a concess~o do título de Cidadão
Carioca ao Embaixador Hugo Goutihier Oliveira Çiondim.
O Embaixador Hugo Goutihier dispensa maiores elogios e apresentaçães, porque é homem conhecido não só no nosso País, como fora do Br~
sil, tendo sido diplomata, assessor e auxiliar do Presidente Outra, e depoiS
exerceu os mais diversos postos diplomáticos pelo mundo inteiro, tornandose amigo- íntimo das maiores personalidades mundiais.
Tem uma vasta ficha de serviço à Casa do Brasil, sendo um dos seus
idealizadores, o homem que deu nome à Cia.Vale do Rio Doce. É. um extraordinário incenttvador das artes brasileiras, sendo um grande colectonador
e responsável pela aquisição do Palácio Doria Pamphili, que passou a ser patrimônio brasileiro em Roma. Fof uma_ da_s transações mais espetaculares,
pela maneira como foi feita, porque custou quase nada ao Governo brasileiro, foi mais uma colaboração de particulares, através de uma campanha que
o Embaixador promoveu e que hoje é um dos tesouros da velha Europa que
pertence ao Brasil.
Desejo homenagear, nesta comunicação, esse Embaixa.dor ~ue, ~pes~r
de ter deixado a carreira diplomática, por motivos já conhectdos, Jamats detxou de ser um dos maiores Embaixadores que este País já teve e continua tendo. (Muito bem!)

o· Congresso

Nacional decreta:

Axt. 1.0 É -consid-erada prestação de socorro, não constituindo
llíci.rto penal ou profissional para todos os efie-itos legais, a intervenção- médica arbitrária qu,e -constitua ·meio indispensável à salvação da vida de terceiro, assim considerados, sem prejuízos de
outras hipóteses seme hantes, os casos em que o paciente -o·u a sua
família negue consentimento par.a transfusão de sangue ou interV•Enção em conseqüência- de greve ele_ fome.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcaçã,.o.
Art. 3. 0 Revogam-Soe as dis_i:o~içées em contrário.

Justificação
muito comum, nos dias de hoje, pre.::enciarmos fatos que nos
abala·m pelo que representam em termos d.e violência, ignorância
e atraso social.
Vemos, por ·exemplo, os -espetáculos tristes das vidas que se
perdem em conseqüência de crenças e pr-oselitismos pditicos. A
Irlanda <lá-n-os o lamentável ex·emplo, na atualidade, do sacrificio
É

de vidas pela absurda greve d-e fome. Em nosso País, há seita
rellgiosa que não perm1te transfusão de sangue, nem em casos

extremos.
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A.Cteditamos, assim, que ao médioo incumbe a missão apostolar
de tudo- fazer para preservar uma vida, inclusive quando a salvação não seja consentida. \por quem de direito.

AJS.si,m, a intervenção arbitrária do médico, quando comprovada
a indispensabilidade de sua intervenção, derve ser encarada como
prestação de socorro, infensa, portanto, a sanções penais e profissionais.
Este, o objetivo do presente projeto que, estamos certos, contarã com o apoio dos eminentes membros do Parlamento Nacional.
Sala das Sessões, 22 de setembro de !981. -

Gastão Müller.

tAs Comisssões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Saúde.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto que vem de ser lido
serâ publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr, I ~'-Secretãrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 324, DE 1981
Nos termos do art. 47, item II, do Regimento Interno e art. 36 da Constituição Federal, requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa,
para t·ratamento de saúde, por cento e sessenta dias, no período compreendido entre 5 de outubro do corrente ano a 14 de março de 1982.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1981 - Gastão Müller.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -O requerimento está devidamente instruído, com atestado médico, previsto no art. 47, inciso I, do Regimento Interno.
Em Votação o requerimento. (Pausa:;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentádos. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. A Presidência tomarã as providências ·necessárias para a convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) diente.
Passa-se à
Item I:

Está finda a Hora do Expe-

ORDEM DO DIA

Continuação da votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Finanças como
conclusão de seu Parecer n"' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que autoriza o Governo do Estado do
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos),
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n's 362,663 e 664, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, ]9 pronunciamento; pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n"' 1"' da Comissão de
Finanças, com voto vencido, em separado, do Sena-dor Mendes Canale; e
- de Finanças (29 pronunciamento: em -virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
adiada por falta de quorum.
Em votação a emenda.
O Sr. Dirceu Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso~ para encaminhar a votação.
O Sr. Murilo Badar6- Já se encaminhou o projeto, não se pode encaminhar a emenda.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já tem uma nova interpretação aqui. Depois que o nobre Senador Murilo Badaró viSitou Cuba está voltando com idéias cúbicas aqui para o nosso
Plenârio, e Para sair de lá foi uma dificuldade: teve que sair em avião fantasma porque nem avião de carreira pode sair de lá.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje a nossa pauta estabelece nada mais nada menos do que os seguintes
empréstimos: 30,000,000.00 de dólares americanos para Mato Grosso do Sul;

~
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634.000.000,00 para o Piauí; 50.000.000,00 para Guaxupé- Minas Gerais;
20.000.000,00 para Macapã; 289.527.000,00 para Maringá; 49.070.000,00
para Santo André; 31.756.000,00 para Coqueiral Minas Gerais;
48.600.000,00 para Florianópolis - Santa Catarina; 149.750.000,00 para
Castanhal - Pará; 2.722.000,00 para Balsas - Maranhão; 29.272.000,00
para Franca - São Paulo; 40.955.000,00 para ltatiba - São Paulo;
6.017.000,00 para Potirendaba- São Paulo; 31.756.000,00 para AlterosaMinas Gerais; 2.718.000,00 para Bernardino de Campos - São Paulo;
282.483.000,00 para Rio Claro - São Paulo; 9.813.000,00 para Goiás;
130.213.000,00 para Maceió - Alagoas; !28.968.000,00 para o Estado do
Rio Giande do Sul: 526.7!6.000,00 para Joinvile - Santa Catarina;
5.700,000,00 para Betim- Minas Gerais; 10.027.000,00 para o Governo do
Estado do Rio" Grande dO SuL
Sr. Presidente, aí estão os empréstimos. Ontem suspendeu-se a discussão
do último projeto da nossa pauta que era esse empréstimo ao Rio Grande do
Sul. Estava na pauta, em discussão.
Gostaria de perguntar se vamos de fato votar o n~' 1, ou se vamos conti~
nuar a discussão do empréstimo ao Rio Grande do Sul que foi iniciada ontem, mas foi suspensa, para que se permitisse, na sessão de hoje, continuarmos a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esclareço a V. Ex• que vai ser
votado o Projeto de Resolução n'i' 49, o primeiro da pauta. O outro a que V.
Ex'" se referiu está em discussão.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, conforme nossa manifestação, no projeto de Mato Grosso do Sul, de 30 milhões, há várias particularidades que nós vamos examinar.
Sr. Presidente, peço a V. Ex'" que faça passar o projeto às minhas mãos.

•

(Pausa.)

Como nós dissemos, Sr. P-residente, a emenda ratifica e retifica o projeto
no seu corpo, no seu todo e no seu contexto. O mais importante é a emenda.
Nós temos aqui o desmentido do velho aforisma que corre nos meios intelectuais do nosso País que ~·é pior a emenda do que o soneto". Aqui não! A
emenda é melhor do que o soneto, porque a emenda é que retifica e ratifica
·tudo que o Governo de Mato Grosso do Sul pretende fazer. A emenda ratifica porque altera o plano de obras que o Governo pretende realizar.
Segundo, Sr. Presidente, essa alteração não tem um plano de obras; tinha
aqui apenas um extrato de papel carbono alterando o plano inicial. O Governo de Mato Grosso do Sul, no primeiro pedido, apresentou um plano, e era
um governador. O segundo, já é outro governador, com outro plano de
obras; mas é o mesmo empréstimo, com outro governador, com outro plano
de obras.
Esse_segundo plano de obras foi enxertado com apenas uma disposição
de máquina, datilografada e com papel carbono.
~r. Presidente, o Senado tem que verificar essas irregularidades. porque
jâ tivemos três pi-efeituras que devolveram os empréstimos concedidos. É
urna repreensão ao Senado. Pede o empréstimo, passa por tod_os os trâmites
legais, e o Senado, com esSa liberalidade que Deus lhe deu, empresta. O prefeito não concorda e devolve o e_mpréstimo, não quer o empréstimo. Não
quer, por quê? Há raZões por que o prefeito não quer. Nós estamos a um ano
das eleições, os prefeitos posteriores é que Vão pagar, os sucessores do atual é
que vão pagar. Portanto, alguns que não vão ter tempo de fazer essas obras,
agora, vão ter o dinheiro na burra para gastá-lo agora nesse ano eleitoral.
Sr. Presidente, 30 milhões de dólares são 3 bilhões de cruzeiros. Não é
uma quantia que se encontre fácil. Só aqui no Senado mesmo, na nossa •"guitarra" é que riós- fabricamos isso, 30 milhõeS de dólares? assim, da noite para
o dia.
Assim, faço um apelo à nova Bancada, agora que está com o Sr. Murilo
Badaró, que renovou suas forças em Cuba, esteve lá muitos dias, participou
até de conferências com o Sr. Fidel Castro, a nossa delegaÇão toda teve conferências. Nós tivemos aqui uma comunicação, passada pelos meios de com uni~
cação, enviada de Cuba para o Senado. A nossa delegação se reuniu toda com
o Sr. Fidel Castro, no Palácio das Convenções, saiu do plenário e foi reunir-se
com o Sr. fidel Castro. Quer dizer, aqueles que são candidatos a Governador
foram aprender com o Sr. Fidel Castro como se pode governar bem um país e
implantar aquele regime do crê ou morre que o Sr. Fidel Castro implantou lá.
E até, Sr. Presidente, não será surpresa se esses candidatos, de agora em diante, ou daqui por diante, não usar até barba à Fidel Castro. O regime já começa com a barba, esse é o primeiro sinal de que jâ houve a lavagem cerebral
e vão agora trabalhar sob as ordens e inspirações de Fidel Castro.
Então, sr. Presidente, com essa renovação, eu pediria aos Srs. Senadores, nós estamos na entrada da primavera e registra-se a passagem o equinóM
cio de dezembro para o seu solestício de março, ê a época da primavera. Nós
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estamos vendo aqui a seca da nossa Capital, árvores que estão florindo hoje,
nessa sc~.:a arrasadora, crestando a nossa grama, a nossa vegetaçUo, mostrando as úrvorcs lançando flores.
Tudo muda, Sr. Presidente, com o solestício da primavera, só não muda'
a Bancmi<t dn Governo. Firme e hierática, caminha votando a favor dos cmpréstimos. Nada muda essa bancada. nem Fidel Castro, lá, com as suas cont'erénclas. conseg:uw mudar essa gente. Voltaram mais emprestadores do que
tomadores de dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O tempo de V. Ex• está esgotado.

-

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou concluir, esperando que a Bancada
do Governo preste atenção nos trinta milhões de dólares que vamos emprestar, pedido por um Governo e depois o outro Governo aqui ratificou o pediR
do.
Os plunos do primeiro Governo foram alterados. Lemos aqui, na docuR
mentuçào apresentada, vários itens que não foram atendidos, porque mudouse a sistemática do empréstimo. São 30 milhões de dólares, que correspondem
a três bilhões de çruzeiros, bilhões de cruzeiros que vamos jogar nas mãos do
Governo de Mato Grosso do Sul. Não faço restrição nenhuma à honorabiliR
dade do Governo. mas ê muito dinheiro que vamos jogar nas mãos dele.
Então, Sr. Presidente, a Casa tem que verificar isto. O Senhor Presidente
diz que os meios de pagamento cresceram 70% este ano. Tudo isso a gente lê,
ouve, pensa, pensa. mas não muda.
Nós entramos no solestício da primavera, Sr. Presidente, tudo voltã, até
o am0r volta com novas forças, menos a posição do Governo aqui no Senado.
Já temos um novo Presidente da República, é possível que haja alteração
nessa conduta dos empréstimos, mas isso não muda. A posição da Bancada
do Governo, monolítica c hierática, marcha irredutíveL
Sr. Presidente, observo que há manifestações aqui de pessoas que estão
com muitos cuidados comigo. Agora há pouco, o Sr. Presidente pegou-me
pelo braço e levou-me para ver a minha pressão, e ela estava lã nas alturas ...
Estou na hora de morrer e, se não morrer aqui, morrerei no plenário do ConR
grcsso, onde até de pancadas estou sendo ameaçado. Porém, peço que Deus
nos dê tranqüilidade para cumprirmos -a nossa missão atê o fim.
Assim, Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Contra o empréstimo de 30
milhões de dólares para o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação.
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Murito Badaró.
O SR. MliR!I.O BAOARÓ (Para encaminhar a votação. Sem revisão
.do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Regimento Interno, no seu Capítulo V, Art. 16, item IV, diz o seguinR
te:
"Art. 16. O Senador poderá fazer uso da palavra:
IV- no encaminhamento de votação (arts. 343 e 345), uma só
vez, por 10 (dez) minutos."
E remete para os artigos 343 c 345, que trata especificamente do encaminhamento de votação, dizendo que:

..
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"Art. 343. Anunciada a· votação de qualquer matéria, é lícito
ao Senador usar da palavra, por 10 (dez) minutos, para encaminhá R
la."
. Ora. Sr. Pres-idente, a matéria jã enCaminhada reiteradamente, por repeR
tidas vezes, está sendo de novo encaminhada, e mais, já foi encaminhada a
matéria principal, que é o prOjeto. Não se pode encaminhar o projeto -e todas
as matérias acessórias a ele, porque se a Mesa se permitir esta posição de libeR
ralidade e esta interpretação, a Mesa estará contribuindo para a obstrução
dos trabalhos do Senado Federal, o que certamente seria uma interpretação
que nos levaria ao absurdo.
Como, talvez, não seja fácil à V. Ex' decidir de pronto e de plano, quero
recorrer para a Comissão de Constituição e Justiça, para que ela interprete
exatamente o texto regimental do art. 16, para responder: primeiro, se maR
téria cuja votação foi interrompida pode ser novamente encaminhada, ao ser
anunciada a sua votação, por um mesmo Senador que a tenha antes encamiR
nhado; segundo, se tendo sido encaminhada a matéria principal, se se permite
o encaminhamento do acessório.

Finalmente, Sr. Prcsldcnte, com relação às referências do eminente SenaR
dor Dirceu Cardoso, sobre a posição inflexível da Bancada do Governo em
torno dessas matérias, sem querer entrar na discussão com S. Ex~, eu apenas
dina que a posição da Bancada do Governo tem sido inflexível, sobretudo
p~la paciênci<.~ com que ouve, muitas. vezes, as impertinências e as desarrazoaR
das palavras do Senador do Espírito Santo. (Muito bem.')
O Sr. Dirce-u \ardul<io -

Para contestar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Mesa acolhe a questão de
ordem levantada pelo nobre Senador Murilo Badaró e a encaminha à COmissão de Constituição e Justiça, para dar a sua interpretação.
O Sr. Dirceu Cardoso- Para contestar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE -(Jorge Kalume)- A Mesa já deu a sua decisão.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Sr. Presidente, não podia dáRla.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Eu estava falando na ocasião,
não ouvi V. Ex~ e a questão já foi decidida.

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, hã horas em que a Mesa é ligeira
para decidir contra nós c. às vezes, é tão tardia para esperar que Senadores
tardios entrem no plenário e votem ...
Conosco é tão rápida, é tão "tranchã" com os outros ...
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)

~

Tem a palavra V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente:
_
_
AO tempo do -riobre Senador Murilo Badaró, aqui no Senado da ReR
pública, já se começou a votação de um projeto e as emendas foram votadas
muito depois. Sr. Presidente, não foi no dia seguinte, n'ão, foi muito' depois! E
uma delas graças à minha intervenção, não foi intervenção de S. Ex•
O lixo de Brasília, que está produzindo 300 bilhões de cruzeiros para o
GOvernO do Distrito Federal, foi vOtado o principal, mas as emendas não foR
ram \~Otadas. Eu levantei a questão de Ordem, e dias depois o Sr. Presidente
colocou·as na Ordem do Dia, e elas foram votadas. Quem corrigiu o processo
fui eu, não foi o nobre Senador Murilo Badaró.
S. Ex~ está querendo, Sr. Presidente, é o regime de rolha. De fato, isto
justifica a sua estadia em Cuba. Lá ê a rolha na oposição, é rolha na garganta,
nãO pode falar.
As desarrazoadas palavras, Sr. Presidente, têm conduzido ao bom _senso.

E não são minhas, não- S. Ex• não quer ouvir- foram do Ministro GolbeR
ry que também é contra esses empréstimos- nós estamos prestando um serviço à União e à República sendo contra esses empréstimos. Esse hieratísmo e
esse monolitismo da Bancada do Governo ex_iste Sr. Presidente. Há interesses
em proteger os seus correligionãrios dos Municípios e dos Estados. O Sr.
Golbery declarou, eu já li aqui; o Sr. Ministro Delfim Netto já falou aqui no
Congresso~~-e _o_u~r~s autor'idades têm falado. Que-rem emprestar porque queR
rem, é só iSso. Não são desarrazoadas palavras.

Sr. Presidente, note V. Ex i'; jã temos feitos projetes em várias etapasprincipal votado num dia, em várias etapas. Outro dia corrigi o Projeto do Lixo, porque as emendas não foram votadas, e só o foram, dias depois, por
questão de ordem por mim levantada. Fomos nós que retificamos aqui. E
hoje tiram 300 bilhões do povo desgraçado e infeliz, dos arredores de Brasília,
que pagam esses impostos para essa portentosa administração, faustosa, de
faixada de Brasília, contra o meu voto e contra a luta do nobre Senadpr I ta R
mar Franco. Mas foi votada assim.
1: a questão de ordem. Sr. Presidente. Tem que ouvir issb: os· abusos, Sr.
Presidente. curamRse não ê com a violência, não é com a baíoneta; curam-se
aqui no Senado, com a palavra mesmo. Os abusos são curados assim.
O Sr. José Lins .- Peço a palavra, pela ordem, Sr, Presideitte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lins.

O SR. JOSt LINS (Para umã questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex• pedisse ao Senador Dirceu Cardoso que caracterizasse a questão de ordem que levantou. S. Ex• pediu a palavra para uma questão de ordem e não caracterizou nada. Estamos apenas
perdendo tempo, ouvindo aqui acusações totalmente sem motivo.
Peço pois a V. Ex~ que faça uso do regulamento ...
O SJLPRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador José Lins, eu
acho que V. Ex• foi um pouco precipitado, porque não estamos decídindo
questão de ordem.
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--~------------------------O SR. JOSÉ LINS- Perdão Ex• O Senador Dirceu Cardoso pediu a palavra para uma questão de ordem ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não tinha o que decidir, porque já estava decidido.
O SR. JOSt LINS - Não é questão de decisão. S. Ex• é que não carac~
terizou a questão de ordem. Usa portanto da palavra prevalecendo-se indevidamente de uma disposição regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação a Emenda no I.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam sentados.

O Sr. Dirceu Cardoso O Sr. José Lins -

Peço verificação de quorum, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, não houve votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Coloco novamente em votação
a Emenda n• I.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovada.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, requeiro verificaÇão de votação.
O Sr-. José Lins -

Peço a palavra para uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lins, para declaração de voto.
O SR. JOS~ LINS (Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero ratificar o meu voto favorável à aprovação deste projeto.
O projeto, desde o semestre passado, vem entrando regularmente na
pauta, sendo sua votação transferida para este semestre, para atender a uma
questão de justiça foi solicitado pela Bancada do PDS a sua transposição
para o primeiro item da pauta.
Faço questão de concretizar esta declaração de voto favorãvel à aprovação do projeto. (Muito hemf)

sem a exigência da chave, sem a exigência de se abrir a gaveta. Dois votos jã
apareceram aqui, sem que estivessem presentes os seus respectivos autores.
Hoje queríamos fazer uma votação limpa, abrindo a gaveta, votando e
fechando-a para outra votação. Quero saber se vamos cumprir o oficio da
chave ou se a chave não é para abrir, a chave é para fechar, de vez, as votações aqui no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nobre Senador, entendo a
colocação de V. Ex• como uma reclamação contra o Regimento ou uma reclamação contra qualquer norma adotada.
Não houve decisão da Mesa a respeito de trancar as gavetas, foi uma decisão do Sr. 39-Secretário, Supervisor do PRODASEN e S. Ex• dela me deu
conhecimento. Eu, dentro das minhas atribuições, posteriormente, fiz sentir a
S. Ex' que não concordava com a idéia, porque as chaves devem ser distribuídas a cada Sr. Senador, mas a abertura das gavetas foi ordem do Presidente,
assumo esta responsabilidade, porque não posso transferir para o Senado
como uma instituição a Pecha de fraudulentos e a pecha generalizada de pessoas que votem_ deliberadamente por pessoas ausentes. (Palmas.)
Ein conseqüência, determinei que as gavetas fossem abertas e cada Sr.
Senador que dispõe da sua chave, em querendo, que feche a sua gaveta. De
maneira que essa foi a colocação.
Estamos com 23 Srs. Senadores presentes. Não há quorum, visivelmente,
Não preciso acionar os botões e pedir votos. Apenas constato, para comportamento das Lideranças, que me parece que, ao entrar neste plenário, encontrei a saída em massa de determinados Srs. Senadores. O que, no meu entender, está caracterizando uma obstrução dirigida. Mas, este assunto não é pertinente à Presidência da Casa, e, sim, aos Líderes para se entenderem nas suas
discussões e no encaminhamento das suas proposições.
Não havendo quorum evidente, deixo de fazer a verificação solicitada, ficando adiada a votação do presente item, juntamente com os itens 2 a 33, que
estão em fase de votação e o item 34, que depende da votação de requerimento de adiamento da discussão.

São os seguintes os itens que tem sua votação adiada:

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Antes de V. Ex• fazer a declaração de voto, o nof:>re Senador Diiceu Cardoso pediu verificação e riós vamos fazer.

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem, Sr. Presidente.

O Sr. José Lins -

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) dem, ao nobre Senador José Lins.

Concedo a palavra, pela or-

O SR. JOS~ LINS (Pela ordem.)- Sr. Presidente, não concordo com a
decisão de que o pedido dç verificação de quorum do Senador Dirceu Cardoso
tenha sido anterior ao meu pedido de declaração de voto ...

O Sr. Dirceu Cardoso- Está pondo em cheque a palavra de V. Ex•, Sr.
Presidente.
O SR. JOSI:. LINS- Tem V. Ex• o Plenário como testemunha de que,
no mínimo, as duas solicitações foram feitas simultaneamente.
Feita esta constatação acatarei a decisão de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Mesa ouviu primeiramente
o pedido de verificação do nobre Senador Dirceu Cardoso, mas foi tolerante
com V. Ex~ e o ouviu. Daí a nossa decisão de pedir aos Srs. Senadores que tomem os seus lugares para votação.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Dormientibus non succurrit jus.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) votar.

Os Srs. Senadores jã podem

O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores;
Com o ofício do PRODASEN, nos foi distribuída uma chave de cada gaveta de votação, a fim de que se a encontrássemos fechada usássemos a chave,
para abri-la e percutíssemos o botão-de votação. Nós encontramos as gavetas
abertas, agora. Então, quer dizer, é a pr6pria Mesa que descumpre aquela decisão de que as gavetas deveriam ser encontradas fechadas, para serem abertas pelos Senadores que, no exercício do seu mandato, votariam, então, percutindo os botões respectivos, do sim- do não ou de abstenção.
Portanto, Sr. Presidente, é o primeiro descumprimento daquilo que a
Mesa já decidira, Então, vamos votar sim ou vamos votar do modo antigo,

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 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 Social,
tendo
PARECERES, sob n's 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha-

•

ves; e
-

de Saúde, favOráveL

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4

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 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, tendo
PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n" 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MO) a elevar em
CrS 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 620 e 621, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Munidpios, favorável.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiçd, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munieipios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl? 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 24, de
1981), C'Ue 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.

7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr.$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n's 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

-8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Econorriia como conclusão de seu Parecer n~' 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida 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.

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cri 31.756.725,00 (trinta e- um milhões, setecentos e.cinqüenta e seis mil, sete~
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 68, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia -como conclusão de seu Parecer n'i' 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seisCentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador HUgo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 485
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar e~
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e riove milhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
- de Municfpios, favorável.
12
Votação, em turno único, ~do Projeto de Resolução n' 91, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 610
de 1981)-;-que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e Vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorável.

14
Votação, em turno único, do ProJeto de Resolução n'i' 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade1 com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municf.oios, favorável.

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comq éonclusão de seu Parecer n'i' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba ~SP) a :levar 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 Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de 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 Municípios, favorável.

17
Votação, em turno úilico, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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.
18
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 em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'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 Gojás 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 juridicidade.
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29

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiroS e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 6T6 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dã outras
providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
- de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de As-$untos Regionais. favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido_ do _Senador Jos~ Lins; e
- de Finanças, favorável.

21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estad_o do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer n"' 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
23

Votação, em turno único, do 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.
24

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.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Fr~nco
Montoro, que estabelece a participaÇão de representante dos empregados e
empresários na adminiStração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
26

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a tran_sc_tição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo fntitulado ..0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de auto_ria do economista S~rgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
27

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"' 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina Outras providências.
28
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.

30
Votação, em primelto 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.

31
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 n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

T

32

Votação, em primeiro tu~no (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 ísenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de ConstituiçãO 'e Justiça, pela inconstituciOnalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da conHitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno h do Projeto de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia. que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os e::~r~')~~. tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

34
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 mifcruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidacle e juridicídade; e
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81; do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas_Passarinho)- Passaremos, então, ao exa~
me do item n"' 35:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de
1981 (apresentado pela Comissão de Economia como ccmclusão de
-seu Parecer n9 713, de 1981). que autoriza o Govex:no do Estado do
Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10,027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Esgotada a matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n'>' 323, do nobre Senador Evandro Carreira, lido na hora do Expediente, em que S. Ex• solicita autorização do Senado para aceitar a missão do Executivo.
A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Solicito ao nobre Senadoi Aderbal Jurema o parecer daquele órgão técnico.
O SR. ADERBAL JUREMA PROFERE PARECER QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIOR#ENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, fica a votação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de número para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Jutahy Magalhães, o primeiro da lista de oradores.
Permita-me, antes, Senador Jutahy Magalhães, dar uma explicação ao
Plenário.
Na ordem exata de inscrição, o primeiro orador era o nobre Senador
Marcos Freire, S. Ex• queria falar após a Ordem do Dia, mas mudou de opinião e falou após o primeiro orador, que foi exatamente o Senador Almir PintO, por cessão do Senador Bernardino Viana.
O segundo da lista é o Senador Jutahy Magalhães com a indicação de
qua falaria após a Ordem do Dia, O terceiro da lista seria o Senador Henrique Santillo, por cess~o do Senador Luiz Cavalcante. Então, está seguida, rigorosamente, a _ordem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Estaríamos, sem dúvida, cometendo um ato de incontinência verbaf se
denominássemos uconflito" o fenômenO que, atualmente, confronta Igreja e
Estado, no Brasil.
Mas, faltaríamos com a verdade se negássemos o fato de que existe um
certo mal estar, se não um clima de tensão, na maneira pela qual poder temporal e poder espiritual deliniitam as sUas competências nos conflitos que
opõem o trabalho ao capital, neste País.
E, certamente, estaríamos faltando ao nosso dever de homem público e
de católico, que se emocionou e muito aprendeu com a visita do Papa João
Paulo II à nossa terra, se não usássemos desta tribuna para fazer reflexões
sobre o problema, se não trazendo~lhe a fórmula mágica capaz de conseguir a
distensão, pelo menos, oferecendo considerações que nos levassem a conviver
melhor com o debate, e, até mesmo, a dele tirar proveito relativamente à nos~
sa atividade legislativa futura.
Sem querer minimizar a questão, é lícito dizer que os conflitos deste tipo
sempre foram freqUentes na História e, até mesmO nos tempos mais remoto.:.
houve indícios de uma constante oposição entre os representantes dos poderes espiritua~ e temporal, quaisquer que sejam as formas especiais, que tenham revestido um e outro para se adaptar à diversidade das circunstâncias,
segundo as épocas e segundo os países.
Já se disse, contudo, (I) que isto rião quer significar "que a oposição e a
luta, que engendram, sejam .. tão antigas quanto o mundo". Haveria nisso um
exagero manifesto porque para que elas viessem a produzir-se foi preciso, segundo a lição de todas as tradições, que a humanidade tivesse chegado a um
estágio bastante distanciado de pura espiritualidat;fe primordial.
Na origem, estes dois poderes não parecem ter existido no estado de
funções separadas, exercidas respectivamente por individualidades diferentes;
deviam, ao contrário, estar contidos um e outro no principio comum de que
ambos procedem, e dos quais representam apenas dois aspectos indivisíveis,
indissoluvelmente ligados na unidade de uma síntese ao mesmo tempo superior e anterior à sua dist~nção.
Ora, se a dualidade das funçõeS é fruto do triste progresso para o qual
caminhou a materialista humanidade, à medida em Cfúe iâ, cientificamente,
desvendando os mitos e tabus que a prendiam numa espiritualidade primitiva, cabe-nos refletir sobre as atuais posições da Igreja Católica e do Estado
Brasileiro a partir da perspectiva temporal em que nos coloca a função de
parlamentar.
Em atitude conciliatória, pacifista e imparcial quisêramos châmar a
atenção dos ilustres Senadore_s para as seguinte questões:
I - Deve o Estado, no momento atual, partilhar as angústias da Igreja?
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II - Pode a Igreja culpar, exclusivamente o Estado, pelos resultados
chocantes da atual ordem jurídica brasileira?
Neste pronunciamento, responderemos .. sim" à primeira e "não" à segunda pergunta, pelas razões que se seguem:
E sabido que a Igreja Católica no Brasil, extrapolando sua missão meramente pastoral, tem adotado textos, por vezes, polêmicos, feito pregações e
daborado cartilhas, que batalham pela melhor repartição das riquezas, pela
não passivídade diante dos resultados injustos e, atê mesmo, pela necessidade
ou a fatalidade de urna luta de classes.
São tantos e tão maiores os·prohlemas do mundo menos desenvolvido
que se fala- mesmo- de uma progressista Igreja Latino-americana ou de uma
Igreja Brasileira qu_e, ávida de reformas sociais, consideradas urgentes, rompe
com a Igreja de Roma, não espera as diretrizes do Sumo Pontífice, torna-se
política e até partidária e, muitas Vezes, tem seus membros em frentes de combate.
'
Os meios utilizados são variáveis, e alguns deles condenáveis, mas é um
úniCo ci objetivo a ser atingido, a saber, "a promoção integral do homem",
através dà crítica do mundo atual, da contestação da ordem econômica, da
ordem social e da ordem jurídica.
Critica-se a ordem econômica porque, em capitalismo selvagem, transforma os operários em máquinas, privilegia o elemento capital frente ao valor
trabalho, não remunera com justos salários, ao mesmo tempo em que corrói
o ·poder aquisitivo da moeda.
_
Critica~se a ordem social porque não dá igualdade de oportunidades,
marginaliza seres humanos, não oferece a todos possibilidade de partici~
pação, se não às fatias do poder, pelo menos, o mais insignificante quinhão
do progresso social.
Critica-se a ordem jurídica porque sendo o reflexo das primeiras poderia
humanizá-las, ditando eficazmente regras justas para o livre jogo económico,
assim como mais democrãticas maneiras de convívio social.
Mas, Senhores, todos nós sentimos o atraso do Direito, atualmente, em
ordenar a economia e a sociedade de maneira a nãO possibilitar, irremediavelmente, o domínio do mais forte e do mais rico.
MUitos juristas, leigos e cristãos do mundo capitalista, sentem os desequilíbrios e partilham o pensamento de Jean Carbonnier, em seu inquietante
artigo(2) sobre "A parte do Direito na angústia contemporânea": .. Para
quem vê ii!justiÇa
sociedade e acredita que é fácil trazer~ lhe remédio pelas
leis, o estágio atual do Direito é algo reprováveL Assim, nasce a pesada consciência jurídica, filha de Ufn:a outra incerteza do Direito, a incerteza de um
Direito que, obrigado a conviver com a necessidade, hesita entre o passado e
o futuro, numa incerteza das idéias."
Nenhum de nós pode, sensatamente, pensar que não atingem também a
ordem jurídica brasileira, os lamentos de João Paulo II, em sua última encicli-

na

ca(3):

"Em certos países em vias de desenvolvimento, hã milhões de
homens obrigados a cultivar as terras de outros e que são explorados pelos latifundiários, sem esperanças de chegar à posse nem se~
quer'de um pedaço mínimo de terra. Não existem formas de proteção legal para- a pessoa do trabalhador agrícola e para a sua
família, no caso de velhice, de doença ou de falta de trabalho. Longas jornadas de duro trabalho físico são pagas miseramente."
Ou então esta outra passagem:
..0 trabalho dos campos reveste-se de não leves dificuldãdes,
como sejam o esforço físico contínuo e, por vezes, extenuante, o
pouco apreço em que é tido socialmente, a ponto de criar nos homens, que se dedicam à agricultura, a sensação de serem socialmente marginalizados e de incentivar, no seu meio, o fenômeno da fuga
em massa do campo para as cidades e, infelizmente, para condições
de vida ainda mais desumanas."
Estamos conscientes de que nossa missão ·de legislador ê apressar as re~
formas necessárias e pOssibilitar a todos os brasileiros uma vida melhor.
Se não -queremos concordar com D. Luciano Mendes no sentido de que
"é necessário atender às necessidades do povo além da legalidade restrita", é
preciso que dotemos o direito estrito do arsenal jurídico necessário para tor-mü· ritenos pesada a nossa consciência de parlamentares.
Pessoalmente, tivemos oportunidade de Jazer alguns pronunciamentos
pregando uma reforma fundiária urgente e profunda. Dentro de nossas limitações, apresentamos um 'projeto de lei dando prefer-ência aos posseiros na
aquisição de terras públicas. O referido projeto, aprovado no Senado, ficou
paralisado. na Corriissão de Justiça da Câmara, nas mãos de um Deputado da
Oposição.
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Propusemos também a modificação do Código Civil para agilizar a devolução à União dos chamados ''bens vagos". Dois projetas que se completam e estão nas Comissões do Congresso Nacional. Se estas não forem as medidas necessárias, que "Surjam outras sugestões e que elas sejam factíveis.
Defendemos a reformulação fundiária, no respeito à pfopriedade que
produz. O que não ceitamos é a especulação imobiliária, inantendo improdutivas terras férteis nas mãos de quem não as lavra, enquanto existem tantos
lavradores sem terra.

O

Sr~-

Gabriel Hermes -

Srs. Senadores, nossa missão é pesada, árdua e difícil. Mas não a podemos compartilhar, nem mesmo com a Igreja de Cristo!
Positivar as regras da sociedade civil é dever do poder temporaL
Gerardo Dan tas Barreto bem traçou as linhas demarcatórias das duas
jurisdições:
"A Igreja julga das coisas do mundo, tendo em vista o seu fim
próprio e a subordinação indireta do temporal a este fim, que é de
ordem espiritual e sobrenatural.

Permite V. Ex• um aparte?

Guardiã da lei natural - a qual, ao contrário do que muitos
pensam, goza de uma certa plasticidade antinómica: imutabilidade
essencial e historicid;:;,de relativa- a Igreja declara, por exemplo,
que tal doutrina ou medida económica é contrária a es-sa lei, mas
não é obrigada a apresentar alternativas no plano propriamente
temporal, pois isto não lhe compete. A Igreja considera os pontos de
contato e as implicações de coisas e sistemas da ordem natural no
campo dela, que é a santificação dos homens e os intereSses da evangelização: Não tem doutrina económica~ ou Uma socilogia, ou política no plano puramente natural.
~certo, declara Pio XI, que a Igreja não foi encarregada de encaminhar os homens a sua felicidade, apenas caduca e transitória,
porém à felicidade eterna.
E acrescenta: Não lhe é permitido, sem razão suficiente,
imiscuir-se nos negócios temporais.
Sobre as coisas em que o bem espiritual não está diretamente
empenhado, a Igreja pode falar, sem dúvida, mas a título de conse-lheira, de inspiradora, não de Mater et Magistra."

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, nobre Senador
Gabriel Hermes.

O Sr. Gabflel Hermes- Nobre Senador Jutahy Magalhães, o discurso
de V. Ex .. tem toda a oportunidade. Eu diria mesmo que discursos como o de
V. Ex• são necessários nesta Casa. O problema de terras preocupa hoje a
Nação brasileira. Eu poderia até dizer que preocupa o mundo. Mas, quando
vemos um país, com a extensão do nosso, com ãreas grandes, tão grandes
como a metade da Europa, considerando a_ Europa de Portugal até as fronteiras da Rússia, ou seja, a Amazônia,Sentimo"s como esse problema de terra está tomando, no Brasil, esse vulto de preocupar, a ponto de criar, como V. Ex•
mesmo está mostrando, quase um problema, entre o mundo religioso, católico e o mundo daqueles que ocupam essas terras, uns regularmente, outros irregularmente, uns já criando novas denominações, novas formas de se apossar da terra, como são os invasores e Outros que, finalmente, ali se encontram
há dezenas de anos, há centenas de anos, de pai para filho, como são os posseiros. Quando nós vemos todos esses problemas se amontoarem, é preciso
que hajam palavras ponderadas, é preciso que venham homens como V. Ex•,
parlamentar já experimentado, com estudos sobre o problema, com projetes
sobre o problema, e mostrem que não estamos desatentos a eles; o desatento,
acreditamos também não está o Governo. Mas, precisamos alertar, principalmente nós do Governo, para que se voltem aqueles responsáveis por estes
problemas,, para eles, para que possamos dar a tranqUilidade que desejamos
todos nós, para os empresários e, sobretudo, para o povo pobre, humilde, que
quer um pedaço de terra para viver e um pedaço de terra para trabalhar. O
discurso de V. Ex• tem oportunidade. Eu me congratulo com V. Ex• e louvo
pelo seu esforço de voltar a este as_sunto mais um_a vez_ e, digo mais, volte outras vezes, porque é preciso alertar o Governo, é preciso alterar a Nação, para
que cheguemos a uma solução que é urgente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a colaboração de V. Ex•,
Senador Gabriel Hermes, que é, realmente, inestimável para este pronunciamento que faço, neste instante, porque, Sr. Senador, temos aqui nos batido
pela reforma fundiária no nOsSO País, mas também declaramos, sempre, que
hã necessidade de fazermos uma distinção entre posseiros e invasores, entre
proprietários e grileiros.
Nós, que combatemos os invasores e os grileiros, respeitamos, principalmente, o direito dos posseiros mas, também, respeitamos a propriedade que
produz. Não respeitamos nem aceitamos aquela propriedade que visa, apenas, o lucro imobiliário, mas sim aquela que produz para o benefício do País,
portanto, para todas as classes que vivem e habitam aqui no nosso Brasil, nós
respeitamos essas propriedades, tenham elas o tamanho que tiverem.
Nesta tarefa de elaborar para amanhã um direito mais justo, ê o pensamento da Igreja Católica, a sua doutrina social, um guia muito seguro para
nós.
E não for por acaso que o programa de nosso partido a ela faz imensos
empréstimos. Relembremos alguns deles:
-O PDS se propõe a edificar uma sociedade progressista, justa e livre;
-O PDS opta pela correção das injustiças atuais;
-O PDS considera um direito inalienável de pessoa humana o direito
ao trabalho digno, ao salário justo,_ à moradia;
- O PDS não aceita o coletivismo- marXista, nem -o capitalismo selvagem gerador de terríveis injustiças;
-O PDS defende a livre inicia fi Vil e- a propriedade privada exercidas a
serviço do bem comum, fundado na assertiva de João paulo I no sentido de
que .. pesa sobre toda propriedade privada uma hipoteca social;"
- Enfim, o PDS-apóia a economia soCiãl de mercado, baseada na justiça
social e na solidariedade.
Todo este majestoso pro8,"rama precisa tornar-se operacional, não pode
permanecer letra mortal
E cabe à Igreja de hoje, à Igreja do Brasil filiada a Roma, inspirar nossos
trabalhos. Assim como jâ nos inspirou rio passado pelas encíclicas de seus papas, pelos exemplos dos bons sacerdotes, e, sobretudo, pela palavra e o magistério do próprio Cristo.
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O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex'" um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador Jutahy Magalhães, congratulome com V. Ex~, mais uma vez, principalmente por V. Ex~ mostrar que no programa do PDS está contida, exatamente, essa necessidade de nós, os
membros do Partido, nos voltarmos para esse problema, buscando essas soluções que o País pede, que são uma normalização desse campo. V. Ex• fez
bem em repetir que está dentro do nosso programa, e faz muito mais bem ainda quando traz a esta Casa as palavras sensatas dos máximos dirigentes da
Igreja, mostrando que o que todos desejamos é uma solução tranqüila para
esse_ problema. Quando vejo, repito, na minha amazônia, imensa e vazia,
imensos tratos de terra presos em grandes mãos e alguns lutando por um pedaço de terra, quando vejo, Sr. Senador, que se entrega um pedaço de terra
aos homens sem lhes dar as condições necessárias de trabalho para que estes
homens possam se fixar, não se transformando apenas em distribuidores da
terra por falta de conhecimentos, por falta de amparo, verifico o quanto é necessária a ação do político aliado à de todos os outros que pensam no bemestar daqueles que precisam de um pedaço de chão, sejam eles políticos, sejam
eles religiosos.
Devemos, neste ponto, ser ~u_manos e termos a coragem de debater o
problema. Mais uma vez, congratulo-me com V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu é que agradeço a V. Ex• pelo
aparte oportuno que concede a este pronunciamento, ao dizer que realmente
devemos somar esforços e não conflitarmos, como não podemos aceitai que
sejam feitas denúncias infundadas. Temos, por obrigação, acatar aquelas dellúncias feitas pór prelados responsáveis que as trazem à presença do Governo e que devem ser apuradas imediatamente, para que se evite, as-sim, o conflito que poderá surgir da falta dessa apuração. Esse é o trabalho que todos
nós, políticos, devemos fazer, e juntar nossas vozes àqueles que lutam pela defesa dos humildes, mas, também, por aqueles que defendem o direito e as leis,
como é obrigação do próprio Governo.

O Sr. Henrique Sara ii!o -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, Senador Henri·
que Santillo.
O Sr. Henrique Santillo- Endereço-lhe as minhas escusas por interromper o seu brilhante pronunciamento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-tum prazer para mim. É uma hon-

ra.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• tem, reiteradas vezes, da tribuna desta
Casa adentrado pelo direito agrãrio e discutido a questão fundiária. Tem, inclusive V. Ex~. reíteradas vezes ainda, realizado críticas à estrutura fundiária
do País. Gostaria de, neste breve aparte, também concordar com V. Ex'" de
que é necessário que unamos nossas vozes e nossos esforços no sentido de ten-
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tar resolver a questão agrária neste Pafs, a questão fundiária, que também a
mim me parece ser o problema chave do País. Uma das maiores questões do
País, entre as maiores, está, sem soinbra de dúvida, a questão da posse da terra, que não é apenas uma questão de se entregar um lote a uma pessoa desprovida de recursos, é uma questão de se entregar um lote a uma pessoa com
recursos para tornar a terra produtiva e oferecer a sua fafuília uma vida digna. Gostaria de apenas dizer a V. Ex• o seguinte: Esses dias todos tem estado
muito em discussão o problema da Igreja, ou de setores da Igreja, envo[vimento com a questão agrária. Queria dizer a V. Ex• que o conhecimento que
tenho da minha região, que é uma das mais conflitantes deste País nesta questão, ali não -existe nenhum prelado que esteja incitando quem quer que seja a
invadir terras. Na verdade, o que eles têm feito, sistematicamente, é oferecer
solidariedade aos posseiros que estão sendo violentados, que estão sendo
agredidos há bastante tempo. E lamentavelmente, eminente Senador, digo
isso assim com muíta sinceridade, lamentavelmente, após as denúncias realizadas pelo eminente Presidente desta Casa, de que na região sul do Pará, que
acaba envolvendo também o norte de Goiás~ e o oeste do Maranhão, de que
nessa região estaria havendo incitamento programado de invasões, lamentavelmente, aquela região foi comflagrada, transformou-se numa verdadeira
praça de guerra. E o processo de intTriiidação sobre os posseiros, muitos dos
quais ali residindo várias gerações, aumentou extraordinariamente. É uma
denúncia que fiz ontem, aqui, nesta Casa, e com a benevolência de V. Ex",
· volto a fazê-la em seu discurso. Agradeço e peço desculpas pelo aparte prolongado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu é que agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Henrique Santillo, porque a contribuição dos apartes, mesmo quando deles tenhamos às vezes que discordar, é muito importante para os debates
nesta Casa. Como a minha intenção é exªtamente mostra( que do diálogo podemos chegar a uma conclusão positiva; e não de imposições de vontades ou
de lutas e incentivos a luta de class_es ou em desrespeito às leis, considero válido qualquer diálogo que tenhamos nesta Casa. O meu objetito é esse, dialogar com V. Ex• para que todos nós comunguemos no mesmo esforço: o de fazer com que a Igreja dialogue com o Governo e que dentro desse diálogo e
desse entendimento cheguem à corlClusão, que é a roais própria e benéfica
para o nosso Pais, que é a da solução desses problemas que nos afligem a todos, como são esses problemas agrários.
Temos hoje um exemplo, que está nas folhas do nosso País, de um bispo
ou de um prelado- não me recordo agora de qual diocese- que esteve com
o Ministro-Chefe da Casa Civil, apresentando denúncias sobre fatos ocorridos na sua diocese, sobre os quais o Ministro está imediatamente mandando
fazer as apurações devida~ para que, sendo verificada a veracidade dessas denúncias, sejam corrigidas as falhas existentes naquela área.

O Sr. Lázaro 8arboza -
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Permite V. Exf. um aparte?·

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com o maior prazer.

O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senado~, V. Ex.• é um homem que efetivamente se preocupa com o problema da terra, com a situação do lavrador
humilde, e a sua atuação na Casa testemunha essa sua preocupação, que é
uma constante da sua vjda parlamentar. Como disse em 3;parte a V. Ex", o
nobre Senador Henrique Santillo, meu colega de tepresentação do Estado de
Goiás, no il.O"rte do Goiás oS ·conflitos Ultimamente têm Sido em demasia. Os
confrontos têm sido terríveis, a situação dos posseiros estã cada dia pior. muitos deles- como disse o nobre Senado~ Henrique Santillo- morando na região há dezenas de anos, hã gerações e gerações de farilílias fincadas ali que,
de uma hora para outra, são escorraçadas de suas terras. V. Ext- há de se
lembrar que nos últimos 30 dias, o nobre Senador Henrique Santillo e eu ocupamos a tribuna da Casa, talvez uma dezena de vezes, denunciando esses conflitos e, inclusive, o assassinato de posseiros, como o do posseiro Otaviano,
no Município de Araguaçu, assassinado pela gerente de uma grande companhia que ali estâ situada. Mas quero, no aligeirado deste aparte, dizer a V. Extque a preocupação com o problema agrário, hoje, atinge basicamente toda a
consciência ilaci0riã1 e, a partir do dia 6 até o dia 9 do próximo mês vai ser
realizado, em Goiânia, o III Sem.inãrio Nacional de Direito Agrário, sob os
auspícios do Instituto Goiano- de Direito Agrário, que tem como Presidente
atual um dos maioresjuristãs a·edicados ao ramo, o Professor Paulo Toemin
Borges. Este Seminário vai se retiilir"cóngregando os maiores valores de estudiosos do Direito nessa área, para discutirem amplamente o direito de propriedade, o problema de terras dos índios, o problema da justiça Agrária no
Brasil, o Direito Agrário em si, os recursos naturais renováveis, a preservação
do meio ambiente, o novo _imposto territorial rural, a regularização fundiária
nessas áreas contestadas e discutir também, com profundidade, a necessidade
urgente de se promover uma refeforma agrária no Brasil. De 6 a 9, do próximo mês, esse Seminário estará instalado em Goiânia, com a presença de_ to-
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dos os grandes juristas que, no País, se dedicam ao estudo do Direito Agrário
e do problema da posse da terra. De forma que eu, inclusive, espero que, ao
final deste conclave, possamos ter a oportunidade de trazer ao conhecimento
do Senado, os assuntos que ali haverão de ser tratados.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É uma informação, Senador Lázaro
Barboza, que deve agradar a todos nós. Esperamos apenas que após esSe con~
clave, desse seminário não surja, lamentavelmente, uma simples carta de
Goiânia denunciando fatos contra o Governo, sem nenhuma sugestão prática. V. Ex~ está dizendo que irão reunir-se os maiores conhecedores do Djreito
Agrário e, daí, nossa esperança de que em lugar de uma simples carta de caráter político, surjam idéias que possam· ser aproveitadas para uma reformulação que se faz urgente e necessária, que todos nós aqui aplaudiremos e defenderemos.

O Sr. Lázaro Barboza -

Permite-me ainda uma rápida intervenção'?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Lázaro Barboza- Não posso garantir a V. Ex• que no bojo de um
documento - que ao final, naturalmente, deverá ser feito - não venham a
surgir denúncias e que V. Ex' possa até encarã~Ias como denúncias contra o
Governo. Mas posso afiançar a V. Ex• que pelo prestígio, pelo renome e pela
autoridade moral dos estudiosos que estarão reunidos lá, sob a Presidência
do Professor Paulo Toemin Borges, homens como o professor Fernando Pereira Sodero, titular da cadeira de Direito Agrário da Universidade de São
Paulo, e de tantos outros juízes desse quilate, efetivamente que eles devem estar preocupados em oferecer algo de concreto a fim de que os conflitos da terra, no Brasil, que hoje são uma- conSümte, possam merecer um tratamento
adequado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É o que esperamos, nobre Senador
Lâzaro Barboza, que surjárh realmente algumas sugestões concretas que tragam algumas medidas em seu bojo, para trazer as modificações que se fazem
necessárias para serem introduzidas no Direito Agrário.

O Sr. Lázaro Barboza -

Permite-me ainda V. Ex•?

O SR. JUTAH"'MAGALHÃES- Pois não.

O Sr. Lázaro Barboza- A Oposição, e não somente a Oposição, irias os
meios jurídicos e a própria fgreja, uma das críticas que todos esses selares fazem ao Governo, efetivamente, nobre Senador, não pode deixar de ser feita.
Nós temos, por exemplo, aí, o Estatuto da Terra, que já está prestes a completar a sua maioridade e que é até hoje, infelizmente, letra morta no nosso ordenamento jurídico.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -A esse tipo de crítica eu não teria
razões parei. me opor, porque essa crítica eu fiz aquí neste plenário, a respeito
de se colocar o Estatuto da Terra em vigência.
Mas aí a diferença, Sr. Senador, porque quando nós fazemos urna crítica, procuramos apresentar uma sugestão. E nós apresentamos um projetO
modificando, inclusive, o próprio Estatuto ·da Terra para fazer viabilizar
aquele item que está no Estatuto da Terra a respeito dos bens devolutos.

O Sr. Lázaro Barboza- Mas, eminente Senador Jutahy Magalhães, que
outra sugestão poderíamos oferecer que não a de pedir ao governo que faça
cumprir a legislação que aí está?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É isso que eu espero: que desse Semináf-io, que-contará com a presença de tantos técnicos capazes e tantos juristas, como V. E~• está a declarar, não surja apenas uma mera Carta de Goiânia, fazendo críticas e sem nenhuma sugestão prática. Esta a expectiva que tenho, esta a esperança que tenho, este o desejo que tenho: que surjam ·sugestões de cabeças tão fulgurantes quanto V. Ex• está anunciando neste instante.

O Sr. Henrique Santillo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Pois não, Senador Henrique San-

tillo.

O Sr. Henrique Santillo -Apenas para dizer a V. Ex• o seguinte: o Senador Lázaro Barboza está carregado de. razão. Temos o Estatuto da Terra e a
Constituição do País que permitem, ao Presidente da República, atos de vontade política para fazer reforma agrária onde o Governo achasse conveniente.
A verdade é que inúmeros pontos deste País foram declarados prioritários
para desapropriação para a reforma agrária, muitas glebas tiveram os seus
decretos de desapropriação assinados e não são poucos os casos em que o
Problema continua, porque a terra não foi entregue aos posseiros, não foi en~
tregue àqueles que, trabalhadores rurais, não a possuem para produzir. Esta é
a verdade. É uma questão de vontade política. Eu não teria condições de discutir com V. Ex". Direito Agrário, ê óbvio, e nem vou pretender fazer isso.
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O SR. JUTAHY MAJALHÃES- V. Ex• tem muito mais condições
do que eu.
O Sr. Henrique Santillo- Mas, do ponto de vista político, está o emi~
nente Senador Lázaro Barboza, está a Igreja, está a Oposição, carregados de
razão quando criticam o Governo não terem aplicado o instrumento jurídico
que ele mesmo criou há 15 anos. Esta é a grande verdade. Tenho em mãos,
eminente Senador, aqui, e agora, um abaixo-assinado extenso, por um sem
número de famílias de posseiros de urna região do Mato Grosso, vizinha ao
meu Estado, Goiás, e veja, V. Ex~. cJ.Ue eles estão fazendo e.ste mesmo tipo de
crítica, e com razão, porque eles estão dizendo que desde 1967, estão lidando
com o problema, com promessas dos vários Governos e, posteriormente, do
próprio INCRA, e essas promessas não foram cumpridas. Até hoje, ou seja,
catorze anos depois, a regiãõ-coriiinü"a ein litígio,' em cOnflito, e iles ameaçados pela violência de serem expulsos de suas terras. E: na região de azulo na e
gameleira, no município de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso.

O Sr. Lázaro Barboza - Uma das regiões mais conflagradas do País.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu incluo mais essa contribuição de
V. Ex~. porque o INCRA, que não está fazendo aquilo que nós almejamos e
desejaríamos que fizesse, mas, também temos que reconhecer que o INCRA
tem distribuído algumas centenas de milhares de tíl ulos de propriedade a posseiros, atendendo, exatamente, às normas legais estabelecidas pelo Estatuto
da Terra. Logicamente, não atingiu todas as áreas. E o que nós gostaríamos
- e daí defendemos - é de que fatos como este, apontados, levados à presença de autoridades competentes, devam ser, imediatamente, apurados, devam ser verificados e solucionados.
O Sr. Lá=aro Barboza -

Muito bem!

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isto nós defendemos em conjunto ...
O Sr. Henrique Santillo -

Aí estamos de acordo,

Ex~.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ V. Ex• não estarâ aí discordando de
mim, porque aí junto a minha voz, conio hoje estou dando um exemplo, num
caso de um prelado, de um Bispo, que-esteve com o Ministro Chefe da Casa
Civil, e o Ministro imediatamente está mandando fazer as apurações devidas.
Mas continuando, Sr. Presidente:
Ou ainda, o mesmo autor (5):
"O fato de a Igreja ter uma "do.utrina social não significa que a
Igreja preconize uma determiriada forma de regime econômico oupolítico, nem tampouco -que a ela é que compete resolver;
nosso
lugar, os imensos problemas económicos, sociais e políticos. Pertence ao leigo cristão inspirar~se nessa doutrina quando estabelece o
seu programa ou projeto político em toda liberdade, ou quando
torna parte, seja de que maneira for, na vida pública."

em

É evidente, pois, que o legislador não se subordina à doutrina social da
Igreja, embora, sendo cristã9, e, ainda uma vez, "em toda liberdade", possa
dela inspirar-se para dar uma dimensão mais humana, e ao mesmo tempo,
mais espiritual aos produtos de sua atividade legislativa.
Jean Carbonnier (6), no mesmo artigo, que citamos, anteriormente, reclama da excessiva laicização do pensamento jurídico, que lhe tirou todo e
qualquer .. perfume" de direito natural, nestes iei-mos:

''Entre nós, a total laicização do pensamento jurídico, a imitação das ciências positivas fazem aband_on_ar a idéia de que existem
em algum lugar princípios imutáveis, de maneira que o homem estã
mais desesperadamente só do que jamais esteve, em meio às incertezas do direito positivo."
Pensamos que o contato com a doutrina social da Igreja, que convive
com o homem no mais profundo de seu Ser, daria ao legislador uma inspiração jusnaturalista ma,is humanizada e realista, que não teve abrigo nas
mentes racionalistas e geométricas de nossos antepassados.
A mudança de perspectiva é com provável nas declarações de direito, que
a História nos legou.
É o que diz João Baptista Villela (7)
.. Uma lenta, mas persistente irrupção da pessoa humana nos
quadros institucionais do Direito for dando corpo a uma nova concepção dos direitos naturais.
Bem diversa da que vigorou rio século XVIII, pois enquanto
esta operava more geométrico e raciocinava com base num ser humano ideal ou imaginário e, portanto, na verdade, inumano e fictício, aqüela arranca de uma visão realista do homem e de sua condição existencial, sendo, por conseguinte, autêntica e redentora.
O homem que nos jusnaturalismo racionalista detinha a potestade de prerrogativas inãlienáveis era abstrato e impalpável.
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Pode-se dizer que existia na razão de seus criadores, mas não
era achado jamais andando pelas ruas, bebendo nas tavernas, trabalhando ou padecendo fome, miséria e doenças. Nem mesmo festejando e se comprazendo nas cortes, porque sua existência jamais logrou deixar o empfreo da idealidade.
J ã a nova corrente dos direitos naturais empolga o ser humano
na sua realidade misteriosa, densa e tantas vezes desconcertante.
Interessa-lhe o homem verdadeiro, com suas dores, seus anseios e
suas frustrações, o homem imerso na concretude da existência, no
Dasein do cotidiano, na pensanteur de sua contingência carnal."
Srs. Senadores,
Durante muitos anos o Direito de outros povos, tanto quanto o Direito
do Brasil, teve normas jurídicas, que visaram este homem ideal, padrão abstrato das declarações de Direitos.
A ordem jurídica não realizou a justiça social.
Mas serã que, no caso do Brasil, o Estado deve receber sozinho as criticas emanadas do descontentamento e da angústia?
Pode a Igreja culpar, exclusivamente o Estado, pelos resultados chocantes da atual ordem jurídica brasileira?
Pode a Igreja acusar ·o Estado pelo fato de querer manter íntegra a ordem social atual?
Demonstram os juscomparatistas que, à parte os sistemas jurídicos
atuais, onde Direito, Moral e Religião se confundem, são três os grandes sistemas de direito; que dominam os vários ordenamentos nacionais, a saber: o
sistema romanista, o sistema anglo-americano e o sistema socialista.
Afirma-se que, entre estes três sistemas, não hâ igualdade de vistas na
maneira de conceber o fim do Direito. Assim, no sistema romanista (ao qual
o Brasil se filia) o Direito visa manter a ordem social; no sistema angloamericano o direito visa restabelecer a ordem social efetivamente Violada e no
.sistema socialista o Direito é um instrumento (entre muitos outros, mas dos
mais importantes) destinado a contribuir para a total alteração da ordem social, para a substituição de uma ordem capitalista por uma comunista, onde o
próprio Direito realizada o seu próprio extermínio.
Destas três concepções: a terceira é fruto de filosofia, que animava o
marxismo-leninismo; a seguna é conseqUência da paulatina elaboração do direifó Pelos tribunais de common law, na composição dos litígios ocorridos; a
primeira é concepção herdada de Roma, trabalhada pela doutrina medieval
da Igreja Católica e aceita no Brasil, pela viã da colonização portugUesa.
Como poderia, pois, a Igreja dé hOje aceit'ar a violência e a agitação para
tentar mudar ex abrupto a ordem social instituída legitimamente?
Como criticar os que tentam pre'servar a ordem social, se o respeito por
ela e, até certo ponto, a sua elaboração foram obra de eclesiãsticos?
Porque foi a rgreja-qUi: construiu na Idade Média, o sistema jurídico romanista, que também herdamos e fazemos evoluir. tal qual outros povos ocidentais, mas sempre partido desta premissa fundamental de que manter a boa
ordem social é o fim último da norma jurfdica.
As normas jurídicas dos países romanistas são escritas, codificadas e devem preceder a eventualidade de um litígio. Têm uma função cominatória e
preventiva para impedir, se possível, que o mau cidadão transgrida os seus
preceitos. Sendo assim velam pela ordem social, visam a sua manutenção,
não querem o seu extermíriio, nem tampouco a protegem com remédios apenas repressivos, depois de ocasionada a violação. Esta doutrina vem-nos da
pena dos canonistas e dos doutores da Igreja.
Quando a Europa leiga, mergulhada no torpo da Idade Média, aplicava
aos litígios da vida social um direito vulgar e germanizado, já a Igreja Católica vivia sob o imp-ério das leis de Roma, onde aliãs~ um dia, o Imperador cristão tornou-se Pontifex Maximus.
Foi a Igreja que, _<:~-través de suas pesquisas, redescobriu a compilação de
Justiniano e entregou à posteridade o tesouro de seus ensinamentos.
Foram os mestreS da Igreja que a ensinaram e interpretaram, que influenciaram o mundo leigo para recebê-las em seus tribunaís e em seus códigos.
A Igreja veiculou os princípios do Direito Romano, exorcizado pela
obra de Santo Tomás de Aquino, que o recomendava para reger a sociedade
civil, como o mais adequado instrumental de normas, embora originariamente endereçado a um povo pagão.
Foi também a Igreja Católica que introduziu no mundo jurídico romanizado a noção de direitos subjetivos e de direitos individuais.
Já se disse que, por onde passou o cristianismo, ele foi fermento de individualismo e de liberdade da pessoa humana.
Foi na ordem dos franciscanos (8) que, de maneira paradoxal,
desenvolveu-se o conceito de direito subjetivo, assim como fOi do nominatis-
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mo de Guilherme D'Ocam e Duns Scott que o direito de propriedade surgiu
inviolável e sugrado, assim como a autonomia da vontade individual, a regra
de ouro dos contratos,
Se não bustasse a influência primordial da Igreja Católica para que estes
princípios se difundissem em várias partes do mundo, haveria tarribém o
exemplo específico do Brasil.
Para usar de uma imagem feliz idealizada pelo nosso Ministro da Justiça,
cm entrevista à Globo Revista, na semana passada (9), nos rincões do terri~
tório brasileiro, à época da colonização "'a cada bota de bandeirante, se sucedeu a sandália de um missionário" e, durante anos, coube à lgx:eja Católica
formar a nossa elite política, insuflar-lhe idéias e tendências, participar da
vida parlamentar c exercer _o sacerdôcio d~ maneira livre, não t~ndo sido jamai:o. forçada a ser, o que foi em outras terras, a "Igreja do silêncio".
Não pode, poi:o., a Igreja concordar que, de um dia para outro, uSem da
força para e5poliar o direito subjelivo de propriedade, nem que se fomentem
"guerrilhas" para construir um mundo mais justo.
Isto reconhecia a doce figura de João Paulo II, falando aos jovens de
Belo Horizonte (cm passagens por. mim, já assinaladas, em discurso anterior)
( 10):
.. Vocês não escondem sua vontade de transformar radicalmen~
te as estruturas que se lhes apresentam injustas na sociedade. Vocês
dizem com razão que é impossível ser feliz vendo uma multidão de
irmãos carentes das mínimas oportunidades de uma existência humana. Vocês dizem também que é indecente que alguns esbanjem o
que falta à mesa dos demais.
Tudo isso, essa tremenda e valiosa.experiência me ensinou que
a justiça social só é verdadeira se baseada nos direitos do indivíduo.
E que estes direitos só serão realmente reconhecidos se for reconhecida a dimensão transcendental do homem, criado à imagem e semelhança de Deus."

E ainda:
"Aprendi que um jovem começa perigosamente a envelhecer
quando se deixa enganar pelo princípio fácil e cômodo de que o fim
justifica os meios, quando passa a acreditar que a única esperança
para melhorar a sociedade está em promover a luta e o ódio entre os
grupos sociais, na utopia de uma sociedade sem classes, que se reveta bem cedo na criação de novas classes."
Que a Igreja Brasileira reconheça, portanto, a sua cc-participação na
construção de nossa sociedade e dos princípios que a alicerçam.
Que a Igreja não queira exterminar a ordem social atual, mas colaborar
com o poder temporal na sua urgente reforma, pela h!i e através do Direito, na
tentativa de corrigir, enquanto é tempo, eventuais erros, conjuntamente cometidos.
_
Que a Igreja de Deus não se esqueça que o diálogo é a melhor arma para
a boa convivência sociaL
Que esta arma que ela soube tão bem usar para negociar os princípios,
que desejaria ver instalados no Estatuto do Estrangeiro, seja uma constante
em outras situações.
Tal qual a prevê o documento da CNBB, intitulado ~·Renexão cristã
sobre a conjuntura política'"( II):
"A criação de espaços de liberdade para o diálogo franco, leal,
desarmado de preconceitos, ainda é o melhor caminho para somaresforços; melhor que o confronto que divide a nação naquelas facções
decididas a fazer valer seus próporios interesses numa tensão cres~
cente de efeitos incontroláveis devida ao risco das radicalizações."
Já se disse, com razão, que ''São Remígio não conspirou para derrubar
Clovis, mas levou~o ao batismo".
Pelo diálogo, os bispos e sacerdotes lançarão as suas justificadas denúncias.
Pelo diálogo, o Governo mandará apurá-las, punindo os responsãveis.
E deverá investigá-las com presteza para que o povo não sinta desprezo
pela justiça dos homens, e a Igreja não sinta vontade de fazê-la em lugar deles
ou de pedir aos interessados que a façam pelas próprias mãos.
Se ambos os poderes guardarem a necessária distância não haverá, entre
nós, o perigo mencionado pelo Dr. A. d'Avak, no Congresso Internacional de
Direito realizado em Roma (1970):

"O nó do problema hoje, mais do que em tutelar a liberdade da
Igreja, que os Estados modernos estão completamente decididos a
respeitar, está em garantir a autonomia do Estado, em suas relações
com a Igreja, que, por estar se servindo de meios muito diferentes
dos que vinha empregando no passado, tende a comprometer-se
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também praticamente na luta pela promoção de um cer:·J :,em
muin político ou social."

co~

Seria bom que a Igreja pudesse emprestar ao Estado os seus serviços de
mediadorã, nos momentos de crise.
A auctoritas, muito mais que o imperium. faz a força da Igreja.
Já se disse mesmo que (l3J enquanto existir uma autoridade espiritual rc~
gularmente constituída, fosse ela desprezada de quase todo o mundo, e mesmo de seus próprios representantes, fosse ela reduzida a não ser senão a
somhra de si mesma, esta autoridade terá sempre a melhor parte e esta parte
não the poderá ser tomada, porque há nela alguma coisa de mais aito que a
pos$ibilidade puramente humanas, porque mesmo enfraquecida ou adormecida_ela encarna a ·"única coisa necessária", a única que não passará nunca.
Patiens guia aeterna - Paciente porque eterna~ diz-se às vezes da autoridade
espiritual- e muito justamente, não certamente porque qualquer das formas
exteri9res, que da possa revestir se}am eternas, porque toda forma é contingente c transitôria, mas porque ela mesma, em sua verdadeira essência, parti~
cipa da eternidade e da imutabilidade dos princípios, e é esta a razão porque
em todos os conflitos que colocam o poder temporal em confronto com o e5.
piritual pode-se estar assegurado de que, quaisquer que sejam as aparências, é
esta que terá sempre a última palavra''.
Era O"que tínhamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas.!
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardo.so.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estava no meu gabinete agora, e recebi um convite do Sr. Presidente do
Senado; amanhã, o Senado oferece um almoço a Dona Carmem Prudente,
Mulher do Ano, agraciada em Roma pelo Ministro da Educação daquele
país, com carta do. Presidente, dizendo que ela o desculpasse porque não po~
dia comparecer àquela hora porque havia sido aberto o escândalo a respeito
do seqüestro Aldo Moro. Mas que ele iria prestar a sua homenagem, o Pr~i~
dente da República.
O Presidente do Senado Federal está convidando os Srs. Senadores para
o almoço que vai oferecer às 12 horas e 30 minutos, em cima do saguão do
nosso auditório. Conheço bem o Senado. Temo que amanhã venham convidados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e compareçam apenas 5, 6
ou 7 desabusados Srs. Senadores.
Essa minha manifêstação- estende-se a to4os os Srs. S~nadores no Plenário e fora dele. VêrU dOie pessoas na comitiva de- S. Ex'Ãssim~ Sr. Presidente, peço que amnhã os- Srs: Senadores compareçam ao almoço e depois
desse almoço venham ao nosso plenário onde haverá uma sessão coniernorativa. Só quero lembrar isso Sr. Presidente. Não é uma senhora desgarrada;
trata-se da Mulher dO Ano, conquista que ela recebeu no Capitólio da Itália
das mãos do Ministro; falou o Presidente do Senado, Amintore Fanufani e
co_m carta do Presidente da República desculpando-se porque não estava presente. :t: possível que não tenhamos mais do que cinco STs. Senador~s presentes ao almoço, onde ela vai trazer na sua delegação aproximadamente de 15
pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Grato a V. Ex~, Sr. Presidente, e ao nobre Senador Henrique Santillo que
permitiu esta comunicação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diria a V. Ex•s., que me sinto feliz, porque estou pretendendo falar de
saúde, não estou pretendendo falar de doença, porque este é o grande problema vivido neste País no que diz respeito à saúde; é que se fala muito em
doença e não se fala quase nada em saúde.
Esta Casa realizou há poucos dias, mais precisamente de 14 a 18 do cor-

rente mês, um SimpósiO justamente para -isso;· para-que-se fale mais em saúde,
para que a sociedade traga as suas alternativas para a problemãtica de saúde.
Neste Simpósio, Sr. Presidente, participaram mais de 50 entidades altamente representativa da sociedade brasileira: sociedades médicas, paramédicas, de trabalhadores em geral, parlamentares de ambas as Casas do Congresso, representantes de Secretarias M unicípais de Saúde, Secretarias Estaduais
de Saúde, dos Ministérios da Saúde e da Assistência e Previdência Social, da
CEME, enfim, participaram representações bastante legítimas do pensamento da sociedade brasileira hodierna, atual.
Este Simpósio teve 736 insCriçôeS--de participação. t possível que nenhum outro evento, desta Casa, paralelo aos trabalhos legislativos, tenha tido
uma concorrência tão grande.
Para que ele fosse realizado·, Sr. Presidente, se exigiu muito do Senado,
de seus servidores; exigiu-se muito dos vários departamentos que compõem a
administração desta Casa.
Gostaria de ressaltar, neste momento, a alta eficiência destes trabalhadores do Senado, mais de cem servidores desta Casa participaram do evento,
nos trabalhos-de infra-estmtura de apoio ao Congresso de Saúde que fizemos.
Participaram com toda a eficiência o Serviço de Divulgação, o Serviço de Relações Públicas, de Taquigrafia, que maravilha a participação do Serviço de
Taquigrafia desta Casa; de Assistentes das mais variadas categorias e pessoal
de recepção, das várias Comissões Técnicas, o pessoal do som, enfim, participaram como já disse, mais de uma centena de pessoas que me deixaram maravilhado.
Preciso registrar aqui este nosso reconhecimento pela eficiência, principalmente levando-se em conta de que esta Casa não possui um serviço próprio para apoio a eventos Como essee tudo teve que ser improvisado e foi, felizmente, muito bem, graças, como já disse, à eficiência desse pessoal.
Gostaria até de ressaltar, por estar presente, inicialmente não queria citar nenhum nome, porque o fazendo correria o risco de cometer injustiças,
mas estando presente preciso citar, por exemplo, um dos serviços maravilhosos desta Casa. Serviço de Intérprete. Neste SimpósiO tivemos três conferências do mais alto gabarito, de representantes de três diferentes países estrangeiros. Um deles, foi da República Federal da Alemanha: o outro, da Inglaterra c o outro, da República do Iraque. Quatro pessoas resolveram o problema de intérprete, de tradução, trabalhando horas e horas a fio, seguidas, dia e
noite. Estes nomes vou citar porque eu os tenho em mãos e uma dessas pessoas maravilhosas se encontra aqui, é Assessor da Mesa do Senado.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito beml

O SR. HENRIQUE SANTILLO- É o Dr. Luiz Paulo Feliciano de Li·
ma, extremamente eficiente, mas também: Ana Maria Olival Velloso, Dona
Rosa Angélica Berger Varga Carnide c Dona Glória Maria Ribeiro Pinto de
Almeida.
Gostaria de citar, aqui, esta mais de uma centena de pessoas nominalmente. Tere"i oportunídade ainda de, pessoalmente, numa reunião com eles
fazer este agradecimento porque eles merecem. Mas, sobretudo, o Senado
precisa reconhecer a eficiência deste pessoal.
Este Simpósio, como jã disse, permitiu a vários setores da sociedade discutir uma problemática das mais agudas que o País atravessa, que é a problemática da Assistência Médico-Previdencíária do País. Tenho a impressão de
que isso acabou constituindo-se numa resposta eficiente da sociedade a todo
este problema ~ivido por ela mesma, e no qual está obviamente envolvido o
Poder Público, o Estado.
Foram cinc_o dias de discussão, discussões que até pareciam interminá:
veis, porque se encaminhavam noite a dentro.
O Simpósio fóí dividido, além das sessões plenárias matutinas, em sessões de comissões. Cinco comissões funcionaram durante cinco dias na parte
da tarde e à noite, às vezes. E dessas discussões todas, Sr. Presidente, pude resumir, condensar alguns itens que eu gostaria de início, já, ficassem registrados nos Anais desta Casa, porque são propostas alternativas para os problemas vividos pela sociedade brasileira no que diz -respeito à Assistência
_ Médico-Previdenciária.
1
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Começaria resumindo-os tia seguinte forma:
1 - Que sejam adotados prog-ramas conjuntos visan..-lu a capacitação em
larga escala, de profissionais de nível médio e elementar de saúde·
. 2- Q~e este~ programas tenham co_m_o_ base os princípios de i;tegração
ensmo-servtço, utlitz~n~o todas as _posstb!hdades do ensino supletivo, que
tornem os cur5os flex1vets e verdadeiramente adequados aos objetivos sociais
dos serviços de saúde;
3- Que esses programas concedam certificados de profissionalização
que valorizem as pessoas de saúde e possibilitem sua mobilidade e as~nsão
ao mercado de trabalho;
4- Que s_e envidem esforços no sentido de adequar os programas do ensino-médio ~s realidades regionais, não se aceitando os argumentos que sugere~ a reduçao de vagas ou fechamento de escolas médicas pelos motivos segumtes:
a) A relação médiCo/habitante no Brasil, mantida a atual capacidade de
formação das 76 escolas existentes, deverá ser menos no ano 2.000 do que é
hoje, segundo dados publicados pelo MEC;
b )A pletora de médicos nas grandes cidades não deVe ser analisada unilateralmente, mas considerada à luz de suas verdadeiras causas entre as quais
realça a inadequação das formas de organização e funcionamento dos serviços de saúde do País, bem como as diretrizes que orientam o financiamento
destes serviços por parte da previdência social;
c) O reconhecimento, pelas próprias autoridades sanitárias, da existência
de 'Óezenas de milhões de brasileiros marginalizados de qualquer atendimento
médico;
5 - Que o preparo de espírito crítico com ampla viSão social e política
depende da formação de um novo mercado de trabalho. Isto implica, conse·
quentemente, na modificaçãO dos currículos universitários a partir de uma visão não elitista nem cooptativa d5 profissões de saúde, bem como na democratização da universidade, capacitando os profissionais ao novo mercado;
. 6 ~Que se promovam estudos para ampla reforma de Lei 3.268(57, que
dtspõe sobre o Conselho de Medicina_, de forma a compatibilizar a legislação
às exigências atuais da profissão médica;
7- Interiorização dos estudantes do último ano de Medicina, Agronomia, Veterinária~ Serviço Social,_ Enfermagem e Odontologia;
8 -Que, na definição da política de saúde, seja considerada corno questão básica os aspectos específicos dos recursos humanos do setor, de modo a
promover a adequação dos interesses dos profissionais com atendimento das
reais necessidades da população e que sejam estabelecidos planos de cargos e
salários com carreiras funcionais que contemplem a especificidade da forma
de atuação dos profissionais da área, com estímulos adequados às caracteristicas do setor;
9- Que, tendo em vista a importância epidemiológica e social do grupo
etário de 6 a 14 anos, implante-se programa específico de saúde escolar, a ser
executado pelas Secretarias de Educação e/ou de Saúde dos Estados, sob a égide dos Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e da Previdência e Assistência Social.
lO- Que, dada a importância fundamental do diagnóstico e tratamento
precoces dos distúrbios visuais, se proceda a verificação da acuidade visual
nas escolas de 19 grau como parte integrante dos programas de _ações básicas
de saúde;
11 -Que, tendo-se em vista o contexto global da sociedade para a abordagem dos problemas de saúde mental, se dê ênfase primordial no tratamento
ambulatorial e domiciliar das doenças mentais, ao invés do asilar. Tal abordagem deve ser feita por meio de unidades especializadas integradas à rede
básica de serviços de saúde;
12- Que se tomem imediatas providências para a atualização e ordenação legal de dispositivos que atendam à prevenção, educação, habilitação,
reabilitação e profissionalização dos deficientes, de parte dos poderes públicos competentes, dando conseqUência efetiva ao artigo 174 (parágrafo 49) da
Emenda Constitucional n' 12;
'
13 -Que a atenção odontológica se torne acessível a todos os brasileiros com base na execução de um programa nacional de saúde bucal, na ârea
pública, com adoção de tecnologia simplificada e nacional e utilização de pes~
soai sem formação universitária para atenção aos pacientes, sob a supervisão
do cirurgião-dentista;
14- Que se crie uma rede pública de atenção primária à saúde, como
porta única de entrada ao Sistema N acíonal de Saúde descentralizado e regionalizado, com a participação do poder público, dos técnicos, das entidades
representativas dos m~dicos e para médicos e da comunidade, conforme proposição do PREVSAUDE em sua versão original. A fim de operacionalizar
esta decisão, dever-se-á generalizar os convênios mediante os quais haja repasse de verbas do INAMPS, Ministério da Saúde c Secretarias estaduais de
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Saúde para os Municípios que já organizaram ou que venham a organizar o
seu setor saúde, bem romo para as Universidades Federais e Estaduais, de
modo a permitir uma adequada articulação interinstitucional, transformando
o setor saúde do País em verdadeiro Sisteina Nacional de Saúde, como prece~
niza o Decreto-lei n9 6.229;
15- Que se dê_ prioridade, nào à construção de novos hospitais, mas às
ações básicas de saúde, com ênfase ao atendimento ambulatorial, e até do mi~
ciliar, e nas medidas de saneamento bâsico e educação sanitãria;
16- Que se promova uma política de estudo e pesquisa voltada para os
interesses da população, incentivando-se as pesquisas de nossa flora medicinal, através da CEME e Universidade, resguardando-se os valores culturais
da população:
17- Que se faça por parte dos poderes públicos, o reconhecimento de
práticaS-médicas alternativas como fitoterapia, homeopatia, acupuntura, recomendando que o MEC inclua estas disciplinas nos currículos médicos;
18- Que se imponha à indústria farmacêutica proibição do uso dos
meios de comunicação de massa para a propaganda e divulgação de seus produtos;
19- Que a Previdência Social cumpra suas próprias normas que determinam prioridade no estabelecimento de convênios c-om órgãos oficiais, no
caso com as Secretarias Municipais de Saúde e Bem-Estar Social. e especialmente com aqueles municípios onde já exlsterri trabalhos de Medicina Comunitária sendo desenvolvidos;
20- Que o sistema de atenção à Saúde resulte de ampla participação
comunitária que se deve dar desde sua elaboração até sua execução;
21 -Que sejam retomados os objetívos iniciais d~ CEME, de pesquisa e
produção de medicamentos, para que o Estãdo assuma o processo de produção de matérias-primas químico-farmacêuticas consideradas prioritârias e
de novos fármacos, jâ que a ímportâhcia da indústria químico~farmacêutica
deve se vincular de forma inequívoca a valores de natureza estratégica e social, muito mais que a parâmetros macro-econôrnicos;
22 -=-Que se coiba a presença de multinacionaiS na área da saúde, sendo
indispensável e urgente uma legislação específica que impeça tal presença;
23- Implantação de uma política de pesquisa voltada aos interesses da
população. Toda tecnologia de alto custo, não controlada e não fabricada no
Brasil, seja disciplinada através dos órgãos estatais e colocada em estrutura
de ensino e treinamento;
24- Desenvolvimento de uma indústria químico-farmacêutica e de
equipamentos mé(licos nitidamente nacionais;

25- Que o Plano Nacional de Assistência à Saúde equacione e harmonize os objetivos- de prevenção da doença com os da assistência médica.
26- Que o Plano Nacional de Assistência à Saúde tenha recursos próprios, a fim de que não fique rriais a assistência-médica sujeita a trabalhar com
as sobras. do orçamento da Previdência Social.
27 - Que se ado te a descentralização administrativa, não só a nível Regional como também Metropolitano. Ainda mais, que tal descentralização
não se limite à planificação, mas também à execução e à fiscalização.
28 - Que se adote um sistema de díreção paritária, em todos os níveis.
com representantes do Governo, dos profissionais da saúde, dos empregadores e dos empregados, nos Órgãos decisórios da Prevídência Social.
29 -Integrar numa única instituição as principais estruturas de assistência médica sanitária a nível federal, transferindo para o Ministério da Sáúde o
atual INAM PS, desde que sejam igualmente transferidos os recursos financeiros atualmente destinados àquele instituto.
30 - Unificação da assistência m_êdica e odontológica da Previdência
Social para os trabalhadores rurais e urbanos.
31- Estruturação de uma carreir:a de médiç,o nos serviços públicos, que
atenda às necessidades de salârio, condjções de trabalho, de estudo diário e
acesso, de acordo com o tempo de serviço, experiência e qualificação profis~
sional.
32- Melhoria e ampliação da rede hospitalar própna do Estado, de
bom nível, capaz de garantir assistência a toda população, maximizando a
taxa de utilização e a melhoria da capacidade_ atual da rede pública.
33- Promover um amplo debate que deve se dar imediatamente e apresentar alternativa de pagamento que permita abolir o pagamento pelo sistema
de U .S., em função de suas distorções.
34 - No que concerne ao setor privado ·é fundamental que este atue em
c~râter complementar às ações do setor público, sendo sua participação rigorosamente fiscalizada e disciplinada em função dos interesses sociais. Neste
sentido, sugere~se restringir a co·mpra de serviços ao setor privado às âreas
geográficas definidas tecnicamente como de interesse por critérios claros de
planejamento de saúde.
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35 - As cooperativas médicas, implantadas com a finalidade precípua
de dar combate à medicina mercantilista, se constituem em alternativa válida
de assistência médica, agindq de forma complementar ao sistema público.
Como tal devem merecer apoio e incentivo, dos médicos e dos poderes públi~
cos.
36- O sistema cooperativo (da UNIMED) em relação à prestação da
assistênda- fuédica na área privada, representa o único modelo genuinamente
brasileiro. Constituindo-se em uma forma de luta contra as multinacionais da
saúde.
37- Estatização do seguro obrigatório de veículos automotores da via
terrestre transferindo~se os prêmios para a assistência médi.ca previdenciária.
Entre outras opções discutidas, o plenário assim se posicionou:
38 - Rejeição ao Seguro~Saúde Privado em qualquer de suas formas.
39- Rejeição ao Convênio-Empresa para a prestação de serviços médicos próprios.
40- Em relação à medicina de grupo, a grande maioria dos participantes ressaltou as suas características mercantilistas, antiéticas e contrârias aos
interesses da população. Todas as propostas apresentadas pelos defensores da
medicina empresarial foram rejeitadas pelo Plenário, que também se posicionou contra toda e qualquer intermediação lucrativa do trabalho médico e
pela extinção dos atuais convênios entre a Previdência Social, as indústrias e
o comércio de um lado e as empresas de medicina de grupo do outro.
Manifestou-se ainda o Plenário com relação a assuntos de grande interesse no momento, tendo sido tomados os seguintes posicionamentos:
41 -Que o Ministério da Previdência e Assistência Social dê conhecimento à Nação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, das seguintes
informações:
a) fin3nciamentos oriundos da Previdência Social para outras áreas da
Administração Federal, relacionando os processos administrativos que os autorizaram, bem como aqueles que os receberam, e a quem foram repassados,
dentro e fora da administração oficial;
b) relação nominal dos hospitais e dos médicos cujas contas deram motivo a devassas administrativas, informando também que tipos de medidas foram determinadas para corrigir ejou punir eventuais responsâveis e, finalmente, quando ocorreram as punições determinadas.
c) O montante de juros pagos à rede bancária privada devido à inexistência de uma conta única para recolhimento das contribuições e pagamentos
dos benefícios da Previdência Social. Esta distorção seja corrigida imediatamente com a criação de uma conta única na rede bancária pública e, nos casos onde não existam a mesma no território nacional, recolha através do município.
d) O número e o custo de pacientes e àcompanhantes que, nos últimos 5
anos, se submeteram a tratamentos no exterior às expensas do Ministério da
Previdência SociaL
Devem ser estabelecidos critérios para casos futuros, critérios estes a serem submetidos ao sistema de direção paritária.
42 - Que o chamado ~~pacote da Previdência" deve ser repudiado.
Posiciona-se o plenário a favor:
- da ampliação das dotações orçamentárias para o setor saúde através
da União;
-da ampliação dos benefícios de previdência social e assistência médica
e nunca de sua redução.
43 - Declara explicitamente que a "crise" da Previdência Social e, em
particular da assistência médica, decorre do modelo econômico recessivO e do
próprio sisterria de ..S:Si.Slênda médica e de saúde atualmente vigente.
44 - E finalmente, proclama a necessidade da imediata _con'{ocação da
Assernbléüi Nacional Constituinte, único instrumento capaz de alcançar a
modificação da ordem social de modo a fazê-la justa. Tal modiftcação se im~
põe como determinante fundamental para a melhoria das condições de saúde.
Assim, Sr. Presidente, lendo rapidamente este resumo de conclusões do
Simpósio, gostaria. mais uma vez, de ressaltar que a iniciativa da Comissão
de Saúde desta Casa, presidida pelo nosso eminente colega, o ilustre Senador
Jaison Barreto, é merecedora de tod_os os encômios, de todos os elogios. Estou aqui para testemunhar que, como parlamentar. tive a oportunidade e a felicidade de participar diretamente do evento; estou aqui para testemunhar a
eficácia e a produtividade do acontecimento.

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex•, com prazer.
O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senador Henrique Santillo, na fase vestibular do discurso que estâ proferindo, V. Exf. enfatizOu a importância do trabalho dos funcionãrios da Casa, que permitiram que esse Simpósio pudesse
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efetivarnente ser realizado e ser coroado de êxito. Quero" também, nobre Senador Henrique Santillo, dizer que a presença de V. Ex•, nesse Simpósio,
dedicando-se por inteiro, ao longo desses dias todos, ao longo, inclusive, de
um trabalho altamente difícil de preparar a realização desse Simpósio, dele
participando, por dias e noites a fio, V. Ex• lavrou um tento fabuloso. Embora eu nada conheça de MedíCrit-::t, SOU-leigo na matéria, tenho a formação profissiOnal diferente da de V. Ex•, que é, não apenas um grande médico, mas do
que isso, V. Ex• é médico, é professor e é um homem de uma dedicação muito
grande à problemática da medicina no Brasil, que efetivamente o seu nome,
pelo seu trabalho já prestado, chama a atenção. Eu quero me congratular
com V. Ex.' por esse magnífico trabalho, porque, a meu juizo, a juizo de um
leigo, mas de um homem que tem senso de observação, é o mais perfeito diagnóstico que, pelo menos, já tive ocasião de ver sobre a problemática de saúde
deste País. Se V. Ex•, no decorrer deste ano de 1981, nada mais tivesse feito,
senão participar, proporcionar a realização desse simpósio, V. Ex'- já teria
cumprido, com enorme destaque, o seu papel de Senador do nosso Estado de
Goiás. Meu:> parabéns, nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Meu prezado companheiro, meu

caro colega de representação, nesta Casa, ilustre Senador Lázaro Barboza, estou extremamente sensibilizado com as suas palavras. Mas estou certo, também, de que é justo mesmo, efetivamente, justo será transferir todos esses
méritos, que V~ Ex• aponta, a essas pessoas, a esses servidores desta Casa, que
foram de urna eficiência fora do cumurn, uma eficiência ímpar. Estou aqui,
mais uma vez, carecendo a necessidade de que isso seja enfatizado, que esse
reconhecimento seja consignado nos Anais da Casa. Realmente, fizemos ísso
tudo e o fizemos sem ter que recorrer a nada de fora. Tudo se realizou, essa
assistência a mais de 700 pessoas, que aqui estiveram participando, essas entidades todas que foram convidadas e também compareceram, toda essa assistência, todo esse apoio foi realizado com o pessoal exclusivamente do Senado, incluindo as traduções, os intérpretes - serviço que o Senado Federai
não possui e que, s_obretudo este, foi hnprovisado nas pessoas que acabei de
citar, agora há pouco, no meu modesto discurso. De qualquer modo, quero
agradecer, imensamente, as suas palavras. Estou certo de que elas se devem
principalmente a nossa já bastante afetuosa e profunda amizade, que nos liga
há bastante tempo.

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. Ex• um aparte? (Com assentimento
do orador.)- Nobre Senador Henrique Santillo, na realidade, eu. faço justiça
ao papei de V. Ex• t natural, é justO que consignemos os nossos agradecimentos e o reconhecimentO do Senado inteiro, como instituição, ao seu modelar
quadro de funcionários, que, trabalhando com V. Ex•, noite e dia, pôde, efetivamente, desenvolver esse trabalho maravilhoso, espetacular que V. Ex'- hoje
registra na memória da Casa. Mas, Senador Henrique Santillo, ao ver V. Ex•
trazendo para o conhecimento do Senado este diagnóstico, esta radiografia.
de corpo inteiro da problemática da saúde no Brasil, eu aqui, em silêncio, me
perguntava, enquando V. Ex'- fazia esse registro do trabalho concretizado
pelo Seminãrio que V. Ex•, tão bem soube organizar e dele participando, eu
me perguntava: Por que assunto tão sério, como o da saúde pública, o da educação, não têm encontrado outros Senadores "Henriques Santillos" e não
têm encontrado, sobretudo, por parte do Governo, homens que tenham a
preocupação de V. Ex• de convocar técnicos, aqueles que entendem da
problemâtica, não apenas para fazer uma radiografia, mas para propor soluções objetivas, claras e simples como a que V. Ex• acaba de trazer ao conhecimento da Casa, como soluções alternativas propostas no Seminário que V.
Ex'- tão bem dirigiu?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Agradeço imensamente a V. Ex• e
volto, rapidamente, a dizer que, deste acontecimento, participaram entidades
representativas da sociedade brasil~ira. Tivemos a participação de mais de 50
entidades, entre sindicatos, associações profissionais, entidades beneficentes.
Mas, eu gostaria de também, neste final, ressaltar a participação da Igreja Católica, que, neste ano, tem como tema, na Campanha da Fraternfdade, "saúde para todos". Esteve ela presente, quer através da própria CNBB. quer
através da participação de Dom Luciano Mendes, na 3:bertura, promovendo
uma palestra, juntamente com os Srs. Ministros da Previc~ência e Assistência
Social e da Saúde, quer através das comunidades eclesiais de base, quer através da Pastoraf da Saúde.
Neste campo também está a Igreja, tanto quanto na questão agrãria, desempenhando seu papel, cumprindo seu dever, sobretudo, após sua opção
clara, definida, cristalina pelos pobres e pelos oprimidos.
Uma coisa é analisar a Igreja, antes dessa opção; outra, é analisá-la, na
sua prâxis, após essa opção. Uma coisa é analisar a Igreja na América Latina,
antes de Medellin; outra, é analisA-la após Medellin; uma coisa é analisar antes de Puebla e ou após Puebla. Na verdade, aqui quanto lá, na saúde, qual} tO
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na questão agrâria, quanto em todos os setores da vida nacional em crise, está
a Igreja Católica brasileira, como entidade, como ínstituição e não apenas representada por alguns gatos pingados, que muitos classificam como esquerdistas, está a Igreja, como instituição, como entidade, participando efetivamente e cu_mprindo o seu dever cristão de dar vazão e prática à sua opção peJos pobres e pelos oprimidos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ( lY/uito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador José Uns.
OSR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge kalume)- Antes de conceder a palavra
ao nobre Senador Agenor Maria, gostaria de dizer ao nosso estimado Senador José Lins que jamais tivemos a intenção de ferir a sua susceptibilidade.
A palavra tolerante que nós aplicamos na hora, na pressa, certamente,
não teve o objetivo de ferir. V. Ex• merece o acatamento da Mesa, como de
toda a Casa, cujo nome é aqui respeitado e estimado pela maneira cOin que se
conduz entre seus pares,
Com a palavra o nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) ........ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, nesta oportunidade, registrar o aniversário de um jornal, intitulado Diário de Natal, poti, que está completando 42 anos.
Este jornal foi fundado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nos idos de
1~39, a 25 de setembro daquele ano, por um grupo de jornalistas potiguares,
entre os quais Djalma Maranhão, Eva1do Pinheiro, Rui Moreira PaiVa, e nos
anos de 1940 foi incorporado à Cadeia dos Diários Associados.
Líder no Rio Grande do Norte, por sua linha informativa e noticiosa,
além de sua independência no trato dos assuntos mais importantes. Responsável pela própria integração estadual por circular até o meio-dia, em 120 dos
ISO municípios potiguares.
O Diário de Natal é pioneiro na adoção do sistema de impressão of/-set e
na sua linha editorial tem encampado, mesmo à custa de sacrifícios, algumas
das campanhas meritórias daquele Estado.
Desde 1958 é dirigido, no Rio Grande do Norte, pelo jornalista Luiz
Maria Alves e tem como Presidente o jornalista Edilson Cid Varela.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quere, nesta oportunidade, solicitar à
Mesa que encaminhe à direção daquele jtJrnal natalense, daquele jornal potiguar, os meus votos de que ele continue servindo à população do Rio Grande
do Norte, e tendo como escopo aquele sentimento de colocar, acima do interesse do jornal, o interesse maior do povo potiguar.

O Sr. José Lins - Permite V. Ex'- um aparte?
O SR. AGENOR MARIA- Com o maior prazer, nobre Senador José
Uns.
O Sr. José Lins- Quero me congratular com V. Ex• pela lembrança de
homenagear o Jornal a que V. Ex• se refere...

O SR. AGENOR MARIA - Diário de Natal.
O Sr. José Lins- Diário de Natal, pelo extraordinário trabalho que este
jornal vem prestando à comunidade do Rio Grande do Norte, e mesmo do
N ardeste brasileiro. Acompanhei, durante muito tempo, principalmente

quando fui Superintendente da SUDENE, o trabalho deste jornal. E tenho a
certeza que ele continuará prestando, por muitos anos ainda, o mesmo bom
serviço à Região-. Congratulo-me com V. Ex•, e peço que transmita, também,
à direção do Diário de Natal minhas congratulações.

O SR. AGENOR MARIA -Senador Josê Lins, o aparte de V. Ex• foi
oportuno e muito importante, para mim e para aquele jornal. Na realidade,
V. Ex•, quando dirigiu a SUDENE, teve oportunidade de aquilatar o grau de
trabalho, de serviços que aquele órgão presta à comunidade do Rio Grande
do Norte. Portanto, fico muito feliz de ver inserido em meu discurso esse seu
aparte que só honra a mim e ao Diário de Natal.
Sr. Presidente, com estas palavras, solicitando à Mesa encaminhar as
nossas congratulações àquele órgão, deixo aqui minha palavra de simpatia e
de gratidão e, ao mesmo tempo, relevo, nesta oportunidade, os melhores en~
cómios àqueles que fazem o Diário de Natal. Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge KalUflle)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira.
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O SR. EVANDRO CARREIRA PRUNUNC/A DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Depois da criação da EMBRAPA, a pesquisa agropecuária no Brasil
vem conseguindo um progresso na estruturação do desenvolvimento no nosso setor primário, qtie chega a lembrar a famosa frase do saudoso Presidente
Kubitschek. ••Cinqiienta, em cinco anos".
Principalmente na Amazônia, a atUação dessa empresa tem sido das
mais gratificantes, para o homem que luta contra as asperezas ecológicas da
região, adentrando a floresta na busca da borracha, cavando o subsolo, para
extrair dele minérios como a cassitetita:; b ferro e, mais recentemente, o ouro;
ou, simplesmente, derrubando a mata, para aproveitar os solos férteis na atividade agropecuária.
Por isso mesmo encontrou especial significação o lançamento, na sede da
EMBRAPA, no dia 14 de agosto último, do Programa Estadual do Guaraná,
quando o secretário, em exercício, da Produção Rmal, economista José Matias Pereira assinalou:
Este momento é de singular importância para a história agrícola do Estado do Amazonas~ qu.ando fazemos, em nome do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o lançamento do Programa Estadual do Guaraná. Este programa representa a soma dosesforços de todo o setor primário, seja estadual ou federal, visando ao
preenchimento de uma lacuna, em termos de opção de cultura perene e rentável, aos produtores e agricultores de nosso Estado."
Na verdade, o Governador José Lindoso, na Festa do Guaraná, em
Mauês, cm 1980, prometia acionar a Secretaria de Produção Rural, com a finalidade de plantar um milhão de pés de guaranâ, o que equivale a 1.600 hectares, neste ano agrícola 1981/1982.
Conforme acentuou aquele Secretário de Estado, a exploração mercantil
do guaraná era um privilégio apena-s do Município de Maués, com oitenta
por cento da produção. Mas, hoje, começa a ampliar-se a área produtora, dadas as condições favõráveis ao seu cultivo em outras localidades do Estado,
como Paratins, Urucarâ, Itacoatiara, Manacapuru e Manaus.
Ampliam-se as perspectivas do mercado interno, impondo a: melhoria do
cultivo, com aprimoramento genético e climático, para que possamos penetrar mais fortemente no mercado externo, principalmente nos Estados Unidos e no Japão.
Pedimos vênia para especial registrO de um trecho do discurso do economista José Matias Pereira, ao assinalar:
H

••Temos consciência de que o Programa dependerá, e muito,
dos representantes das Cooperativas, responsáveis pela execução da
tarefa de ligação entre a Secretaria de Produção Rural e o agricultor. Queremos ressaltar, porém: a nossa confiança nos Senhores e
dizer que, no momento em que o Governo fortalece as cooperativas,
estará beneficiando fundamentalmente o pequeno produtor, que é o
objetivo maior da filosofia de ação do Governador José Lindoso."
O G_u_a_ra_n_á, Senhores Senadores, apresenta enorme variedade genética,
facilitando a seleção de espécies superiores, o que, aliãs, já vem sendo feito,
hâ algum tempo, pela UEPAE de Manaus, e possibilitando sua multiplicação
tanto sexuada como assexuada, pelo método do plantio das sementes ou do
emprego das estacas com uso de fitormônio.
O novo incentivo da EMBRAPA à produção do Gúaranâ no Amazonas,
usados métodos racionais, seleção de espécies, vem sendo complementado
com a cultura da seringueira, dois grandes sustentáculos da economia primãria amazonense.
Congratulando-nos com o lançamento do Programa Estadual do Guaraná no Amazonas, queremos levar ao Governador José Lindoso o nosso apoio
à iniciãtiva, que representará um grande impulso no desenvolvimento do nosso Estado.
Era o que tínhamos 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. Senadores:
Com a mesma repercussão da encíclica R erum Novarum, de Leão XIII de
que é comemorativa de seus 90 anos, a Laborem Exercens de João Paulo II re-

cém lançada urbi et orbe, constitui b mais expressivo documento dos últimos
tempos em favor da ascensão social dos povos do 39 mundo, vítimas -permanentes da exploração de seu trabalho.
A violência contra os oprimidos e explorados em seu trabalho encontra
nela uma oportuna e cabal resposta.
De igual forma responde ela às críticas que, ultimamente, vêem sendo assacadas contra a Igreja e sua ação pastoral em favor dos que procuram acesso
à terra para sobreviverem com sua familia.
E, em suma, a confirmação eloqüente e inequívoca de que a Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, retornando às suas genuínas origens, estfâecidida a levar adiante os seus ensinamentos sociaiS a-todos os povos.
No mesmo tom com que Condena o comunismo e a falácia dos que defendem a co-nçentração da propriedade na mãos do Estado, que apenas substitui o g~upo de capitalistas pelo grupo do partido único no controle da economia, a encíclica de João Paulo II não poupa duras críticas ao capitalismo
liberal, desumano e explorador, advogando inclusive a possibilidade de uma
socialização dos meios de produção. Para tanto, exige apenas que a sociedade
e cada pessoa, dentro dela, seja efe'tivamente sócia proprietária do sistema
econômico.
Este ideal ou esta r:neta j_á pode ser vislumbrada até em paises como os
Estados Unidos da Américit, o Japão, a Inglaterra e a Suécia, onde são eles
atingidos airavés da pulverização da propriedade e da participação comunitária dos benefícios da produção.
Em sua encíclica ressalta o Papa os malefícios do chamado mentecapitalismo, responsável maior pela expforação do trabalho humano e pelos graves
problemas econômicos que infelicitam os paise:S subdesenvolvidos.
Defato, ficaria sem sentido uma encíclica sobre a dignidade do trabalho
se não e~istissem países que desconhecem o salário-desemprego, que enquadram grevistas nas malhas de leis de segurança, que privilegiam o capital e os
juros de usura, que supervalorizam a propriedade como um bem absoluto e
intocâYel e permitem que posseiros sejam perseguidos e expulsos de suas terr as.
Ouçamos, apenas, pára avaliarmos toda a importância e oportunidade
do documento pontifício, estas suas lapidares palavras:
.. Em certos países em vias de desenvolvimento, há milhares de
pessoas que são obrigadas a cultivar as terras de outros e que são exploradas pelos latifundiários, sem esperança de alguma vez poderem
chegar à posse nem sequer de um pedaço mínimo de terra como sua
propriedade. ••
E estoutras palavras não meno.s incisivas:
"'Terras cultiváveis são deixadas ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de um pequeno pedaço de terra,
cultivado por conta própria há anos, são preteridos ou ficant sem
defesa diante de "fome de terra" de indivíduos ou de grupos mais
poderosos.''
Tais palavras, Senhor Presidente e Senhores Senadores, não foram proferidas por nenhum sacerdote preso por subversão ou incitamento à invasão
de terras, nem por nenhum bispo progressista, nem tampouco se destinam a
países em plena normalidade social.
Sr. Presidente e Srs. Senadores
Meu pronunciamento a respeito de tão importante evento para os destinos sociais dos povos tem unicamente em mira o desejo de associar-me ao júbilo de quantos lutam pela reabilitação do trabalho humano c que vêem na
encíclica de João Paulo II um poderoso instrumento de elevação do homem e
de seu trabalho, num dos momentos mais dramáticos da vida econômica e social de nosso País e das nações do terceiro mundo, vítimas de iníquas expoliações por parte dos que teimam em desrespeitar o trabalho humano e com
ele todas as tentativas de soerguimento dos povos subdesenvolvidos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- De acordo com o Requerimento n"' 124, de 1981, do Senador Dirceu Cardoso e outros Srs. Senadores, aprovado em 5 de junho de 1981, O tempo destinado aos oradores do Expediente
da sessão de amanhã será dedicado a homenagear Dona Carmem Annes Dias
Prudente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças co-mo conclusão de seu Pa-
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recer n9 361, de !981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autonza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob nºs 362, 663 e 664, de 1981, das COmissões:
-de Constituição e Justiça, ]f' pronunciamento: pela constitucionalidade
ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo RamQs; 2P pronunciamento: favorável à Emenda nº I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2' pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (nº
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Cernissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO nº 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, 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.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Pref~itura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.00(),00 (cinqüenta mllhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 62() e 621, de !981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Cana1e e Hugo Ramos; e
- de Munici'píos, favorável.
6

VotaçãO, e-m turno úriico, ôo 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.S 20.0CO.OOO.OO (vinte-milhões de cruzeiros) o montante de sua d_ívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
·
- de Municfpios, favorável.
7
Votação, em turno" ún1cá;-do Pi"õ]"eto'de Resolução n9 96, de 1981 (aprec:entado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 628,
de 1081), 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
m1lhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco r·.:ntavos), 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 Municfpios, favorável.
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8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cri 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 Munici'pios, favorável.
9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 21, de
1981), que autoriza a Prefeitur_a Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.75_6.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete-centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 22 e 23, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvei.

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 198!, das Comissões:
-de Constltu_fç~o e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.
11

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução nº 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 e~
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 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Mwzicfpios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 610,
de !981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (doiS milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 198!, das Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorável.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 24, de
J981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dols mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavós) o inontante de sua díVida cõiis01idãda,
tendo
PARECERES, sob n's 25 e 26, de 1981, das Ccmissões:
........ -de Constitutção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de s_eu Parecer n9 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco 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 !98!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juriçlicidade. com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfpios, favorável.
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15
Votação, em turno único, do Projeto de ~esolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezcssete 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 MunidpTo.r; favorável.
16
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 (trii'Lla e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorâvel.
17
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 Constrtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorãvel.
18
Votação, em turno único·, do Projeto de Resolução n'il 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,
tendo
PARECERES, sob nos 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munici'pios, favorável.
19
Votação, em turno único,-d-o Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economi(). como conclusão de seu Parecer n9 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs a contratar operação de c.rédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão
--de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 101, de 198! (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzei.ros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
21
Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela .Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer D9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Gra-nde do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e VÍh(ê 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 Justfça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9!02, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econom_ia como conclusão <;te seu Parecer nc;o 678,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526~716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela _constitucionalidade e juridicidade.
24

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'? 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).
27
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orç.amento MoneR
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156~ de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
29
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de- professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
mérito, favorável; e
-de Educação e Cultura, favorável.

30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? II7, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicaç~o. como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de ·enda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos RegionaiS, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorãvel, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças. favorável.
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31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e Voto em separado do Senador Aderbal Jurema.

32
Votação, em primeiro· turno (apreciação ·preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quéi'cia? 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 Justlça, peJa inconstitucionalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação·preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 1J9Rsalário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34
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 ap-osentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.7oo.ooo-,oo (cinco m_i_l_hõ_~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 no 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 26 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE /8-9-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há muito teinpo que o Governo vem prometendo a remessa ao CongresR
so Nacional do projeto de lei que dispõe sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União.
Trata-se de uma justa aspiração dessa numerosa classe de assalariados
que, tão dedicadamente, vem prestando valiosos serviçoS à coisa pública.
Entraves burocráticoS e fatores de ordem financeira estariam retardando
o encaminhamento ao Congresso Nacional dessa importante proposição.
E o fato é que já se ri.ôta- uma certa impaciência entre os servidores públicos, notadamente entre os seus líderes.
t que o novo Estatuto deverâ atender a uma série de reivindicações dos
servidores públicos.
A primeira delas diz respeito à unificação do regime jurídico; porque, no
momento, como se sabe, há servidores regidos pela CLT, 51,6%, e há servidores regidos pelo Estatuto, 48,4%, o que representa uma dualidade inaceitável.
Não só há uma diferença muito S:rande nO que tange aos direitos de uns e de
outros, como também os servidores contratados pela CLT têm mais deveres,
do que direitos pois, no caso, há uma sirigularidade interessante: o Governo
admite pela CLT mas não resp-eita certos direitos, como por exemplo, o reajuste semestral dos salários.
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Então, segundo anunciou o Sr. DiretOr-Geral do DASP, Ministro Josê
Carlos Freire, ·-·o objetivo agora é eliminar a carteira de trabalho e igualar todos os barnabés no regime do estatuto". Assim, devem desaparecer 37 diferenças entre os dois tipos de situação.
Pelas declarações do Sr. Diretor-Geral do DASP, analisadas pela revista
isto E, as principais mudanças previstas, além do regime estatutário para todos os servidores, são as seguintes:
"1 -Salário- O 139 salãrio serâ estendido a todos os_ servidores civis-a(ivos, inativOs e pensionistas sob o nome de ..gratificação
natalina". O adicional por tempo de serviço. característico do regime estatutário, será estendido a todos, no sistema úniCo, na proporção de 5% por qüinqüênio.
2----. Vantagens- Serão incorporadas ao vencimento, gradualmente, as vantagens inerentes ao desempenho de função gratificada,
cargo em comissão, cargo de natureza especial ou função de assessoramento superior, quando o funcionário permanecer nessa -situação
por seis ariOs --...:. cófiSêcutivos ou não.
3 - Fundo de garantia - Os depósitos deixarão de ser feitos a
partir da inclusão dos servidores no novo regime. As contas continuarão a existir, recebendo o acréscimo de juros e correção monetária. Os saques poderão ser feitos na forma prevista pela lei.
4 -Aposentadoria - Deve ser garantida independentemente
da contribuição previdendãria. Nos casos de aposentadoria com
proventos proporcionais, o valor mínimo se eleva de 1/3 para 50%
do vencimento, jamais devendo ficar abaixo. no entanto, de 90% do
maior salário mínimo em vigor-. O aposentado terã direitO a revisões
de seus ganhos como se estivesse em atividade. Além disso, a aposentadoria com vantagens de cargo em comissão ou função gratificada alcançará, também, os cargos de natureza especial e as funções
de assessoramento superior.
5 - Auxílio-saúde ~Será a nova versão de auxilio-doença fiR
xado no antigo estatuto: de acordo com o regime instituído em
1952, o_ servidor tem direito a um mês de vencimento extra, a titulo
de auxílio, após doze meses consecutivos de licença para tratamento
de saúde, nos casos de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia (tumor), cegueira, lepra, paralisia ou grave problema cardíado.
O novo texto prevê a extensão do benefício a funcionários afastados
por acidentes em serviço ou doença profissional. Além disso, o praR
zo mínimo para o recebimento do auxílio cai de doze para seis meses.
6 - Auxílio-faml7ia._ A idade limite para recebimento (caso de
filho menor não estudante) deve ser uniformizado com 21 anos (no
regime da CLT o máximo é 14 anos)."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se todas essas definições já foram tomadas pelo DASP. órgã-o máximo
de assessoramento do Presidente da República, em matéria de pessoal por
que, então, tanta demora na remessa do projeto de lei do novo Estatuto ao
Congresso Nacional?
Ao que parece, o principal motivo dessa delonga seria a falta ~e recursos
financeiros disponíVeis, pata atender ao aumento de despesa que decorreria
- da implantação da nova lei, sobretudO no que se relaciona com a extensão do
139 mês a todos os servidores públicos.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelos dados levantados pelo Sr.
Diretor-Geral do DASP, .. se a gratificação fosse paga ao pessoal estatutário,
no final deste ano, isso custaria mais 14,7 bilhões de cruzeiros, atingindo os
funcionãrios ati vos, inatiVos e pensionistas',. Segundo ele, uem doze meses. a
eliminação do Fundo de Garantia depositado para os celetistas permitiria
poupar 14,8 bilhões. Os dois valores, portanto, praticamente se equilibraR
riam" (Revista Isto E, edição de 5-8w8l). A não ser que o Governo pretendesw
se ~·estender, desde logo, a medida aos militares ativos, inativos e pensionistas, pois aí seriam necessários .mais 21,4 bilhões de cruzeiros, menos do que o
Governo pode levantar num mês com a venda de títulos públicos".
Como se vê, com a eConomia feita pela suSperisão dos depósitos do
FGTS dos servidores celetistas, o Governo teria condições de pagar o 139 mês
a todos os ser'!:idores cfvís ativos, inativos e pensionistas.
Diante da reação do Sr. Ministro Delfim Netto, do Planejamento, que
afirmou, categoricamente, não haver dinheiro para pagar o 13'? mês ao funw
cionalisriJ.O dois fatos aconteceram: primeiro, uma nova entrevista do Sr.
DiretorRGeral do DASP, esclarecendo que não anunciara a concessão da vantagem para este ano; e. segundo, uma nota da Assessoria de Imprensa do Palácio do Planalto, informando que "não existem recursos previstOs para o 13'?
salârio no orçamento em vigor, e também a proposta orçamentária para
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1982, já em fiõ.ã.l de elaboração, só podC::iia incorporar recursos e despesas
para o projeto após a sua aprovação".
O Sr. Marcos Freire -

V.

Ex~

me permite um aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
O Sr. Marcos Freire- Ê bom que V. Ex~ traga uma vez mais à consideração da Casa esse assunto referente à situação do funcionalismo público. A
matéria se constitui como uma dessas novelas inacabadas, porque entra ano
sai ano, até mesmo sai administração e entra nova administração e o servidor
público permanece sempre naquela situação -de não saber o que virá no dia de
amanhã. Preitos os mais legítimos Sobre os quais já se tem debatido exaustivamente, a exemplo do reajuste semestral, da concessão do l3'i' salário e tantas coisas, como esta, já deveriam ser resolvidos. Mas esse Governo continua
dentro daquela orientação de_ fazer um progresso da Nação às custas daqueles
que constroem este mesmo progresso. Portanto, a exemplo do que acontece
com o empregado da empresa privada, o servidor da empresa pública continua sendo_ aquela vítima de um modelo econômico-financeiro que procura
oferecer grandes estatísticas de PIB, rendas per capitas, sem levar em consideração aquilo que é essencial para a atual política governamental, que é adistribuição de renda. E não há maneira mais eficaz de distribuição de renda do
que aquela que everedasse por uma justa remuneração ao servidor, seja público ou seja privado, e garantir-lhe aqueles direitos que são até considerados
legitimes pelo Governo, na medida em que ele impõe ao setor privado a sua
observância. Parabéns, pois, a V. Ex' e V. Ex', representa o pensamento de
todos nós, da Oposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• traz um magnífico subsídio ao
pronunciamento que estou fazendo em defesa de justas reivindicações dos
servidores públicos civis da Uníão e de autarquias.
O Sr. Bernardino Viana- Permite V. Ex' um aparte, Senador Humberto
Lucena'?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre Senador Bernar·
dino Viana.
·O Sr. Bernardino Viana- Antes de tudo Senador, quero parabenizá-lo
pela defesa sempre constante que V. Ex' faz do funcionalismo público aqui
nesta Casa e nas Comissões. Sou testemunha, inclusive porque V. Ex• foi Pre~
sidente da Comissão de Serviço Público Civil, da qual eu era membro. Agora,
quero apenas, neste instante, registrar um fato; é de que as necessidades de
qualquer classe, principalmente do funcionalismo público, são dinâmicas,
elas aparecem dia a dia e vão sendo solucionadas de acordo com os recursos
do Erário. E queria também dizer que hã pouco tempo surgiu, no funcionalismo público, a Assessoria Superior que, hoje, é um cargo muito bem remunerado, aufere grandes vantagens, mas sei, como V. Ex' mesmo estâ dizendo,
que hã outras coisas por fazer pelo funcionalismo público e que o Governo
deve encarar com seriedade esse problema porque é urna classe que presta
inestimâveis serviços à Nação e ao povo brasileiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA~ Muito grato a V. Ex•. Na verdade, o
que estou a redamar 1 -ne-ste.Jnstante; é que as aspirações dos servid_Qres_p_úbli:
cos sejam atendidas o mais breve possível.
Aliás devo fazer justiça ao atual Diretor do DASP, Ministro José Carlos
Freire que, ao contrário do Coronel Darcy Siqueira, seu antecessor no cargO,
tem demonstrado uma grande sensibilidade para com as reivindicações dos
servidores públicos. S. Ex' já solucionou algUns problemas crônicos corilo,
por exemplo, aqueles relacionados com a atualização dos proventos de inatividade, com a redistribuição de servidores ociosos e funcionários em disponibilidade, etc., e sei que se dependesse de S. Ex• o estatuto já estaria no Congresso Nacional. S. Ex• já terminou o estudo sobre o estatuto dos servidores
públicos Civis, Conforme acabo de anunciar através da leitura que fiz da revis~
ta Isto B. inclusive, analisando ponto por ponto das novas vantagens que serão acrescidas em favor dos servidores. públicos.
Mas acontece que S. Ex• tem encontrado um entrave muito grande no
envio da mensagem ao Congresso, pof parte do Ministro do Planejamento,
sempre cioso na defesa do erário público.
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Então, peço a V. Ex•, Senador Bernardino Viana, e aos seus companheiros de Bancada que insistam também junto ao Senhor Presidente da República no sentido da remessa urgente desse importante projeto de lei ao Congresso Nacional.
Prossigo:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós do PMDB, e das oposições, não podemos aceitar o argumento de que o governo não dispõe de meios para pagar
o 13o;. mês aos servidores, pois a proposta de Orçamento, para 1982, prevê, no
Ministério do Planejamento, uma ~·reserva de contingência", da ordem de
600 bilhões de cruzeiros, justamente para atender as necessidades prementes,
entre os quais se inclui, todos os anos, o reajuste do funcionalismo pública.
Por outro lado, se o governo, que é o responsável pela emissão monetária, não tem recursos para cobrir a despesa com o 139 mês dos seus servidores o que dizer das pequenas e médias empresas em situação de imensas dificuldades financeiras, nesta época de plena recessão econômica? Estas, mesmo
em face de prejuízo, são obrigadas a pagar o 139 mês e, agora, até o (49
O fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que essa situação jã não pode
perdurar. Os servidores públicos que, por lei, não podem se organizar em sindicatos, nem fazer greve, são a meu ver, no Brasil dos nossos dias, a classe
mais- desamparada e injustiçada pela chamada política social do governo.
Não só não tiveram direito ainda ao }39 salário, como também ao reajuSte semestral. Pelo contrário, o reajuste dos seus vencimentos, além de anual,
não corresponde, nem de longe, aos lndices Nacionais de Preço ao Consumidor, e, mesmo assim, vem sendo concedido em duas parcelas, o que contribui
ainda mais para a sua total desvalorização, face à inflação Vertiginosa, que
até hoje não foi sequer controlada pelo Governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores ao denunciar, desta tribuna, essa odiosa
discriminação do Governo contra os servidores, reivindico, em nome do
PMDB, a remessa imediata do projeto do novo Estatuto ao Congresso Nacicmal; a concessão, ainda este ano, aos funcionários do 139 mês, a título de
"abono de Natal", e bem assim a extensão do reajuste semestral e automático
dos salários aos servidores públicos civis e militares, pois, ao final das cantas,
todos são brasileiros. (Afuito bem!)

ATO DO PRESIDENTE
N' I 11, 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 n"? 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 Carlos Roberto Mota Pelegrino para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 16 de setembro de
1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador José Sarney.
Senado Federal, 22 de setembro de 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N' 112, 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 ã vista do disposto na Resolução n9 30. 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 Edivaldo Machado Boaventura para o emprego de Assessor TécnicO,~ "11 o-salário mensal
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 16 de setembro de
1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Lu;z Viana.
Senado Federal, 22 de setembro de 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.
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Reuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(II membros)

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

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
V ice-Presidente: Mauro Benevídes

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)

I.
2.
3.
4.

PMDB
I. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

I. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
S. O reste.~ Quí:rcia

Assistente: SL'1'gio da Fonseca Braga- Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas_
Lc>cal: Sala da Comissão, na Ala Seriador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

Titulares

Suplentes
PDS
I, Benedito Canelas
2. JoãoCalmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

I. Tancredo Neves

PMDB
I. Agcnor Maria

I. Leite Cbavcs
2. Jose Richa

Titulares

Titulares

PDS
1.
2.
3.
4.
5.

Lourival Baptista
Bernardino Viana
Moacyr Dalla
Josê Caixeta
Martins Filho
b. M urilo Badaró

1. Lázaro Barboza
2. Mauw Benevides
3. Adalberto Sena

l. Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller

Suplentes
I. luiz Cãvalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Lins

PMDB
I. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

Titulares
I.
2.
3.
4.
5.

Aderbal Jurema
João Calmon
Eunice Michíles
Tarso Outra
José Sarney

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

PP
I. AffonsoCamargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3!68

SUplentes
PDS
I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
l. Gastão Mílller

1. Evelásio Vieira

Assis•eme: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às I 0:00 horas
local; Sala da ComiSsão, na Ala Senador Alexandre Costa
Anexo das Comissões ...... Ramal 3546
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COM[SSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMtSSÃO DE MUNtClPIOS- (CM)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO

J. Raimundo Parente

2. Lomanto Júnior
3. Amaral F'urlan
4. Amaral Peixoto
5. Martms Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto
I, Mauro Benevides

2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon ·
4. Teotônio Vilela

Suplentes
PDS
l. José Guiomard
2. Lourivu\ Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Uns

PMDB
I. Humberto Lucena
2. Paulo Bro10sard
3. José Richa

4. Franco Montoro
I. Tancredo Neves

2. Affonso C amargo

PP
I. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

3. Mendes Canale

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
I. Almir Pinto
2. Lo manto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Muacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

].

2.
3.
4.
S.

José Richa
Orestes Quércia
Evandro Carreira
Lázaro Barpoza
Agenor Maria

I. Gastão Müller

2 Afronso C amargo

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

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comis10ãO, na Ala Senador NHo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3254

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

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Ja.ison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

PMDB
I. Marc~s Freire
2. Jaison Barreto
J. Humberto Lucena

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Josi:.Guiomard

I, HenriqueSanti!lo

3. Mendes C anule

1. Saldanha Derzi

2.
3.
4.
S.

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

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

PP
l. Luiz Fernando Freire

l. José Fragel\i

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissào, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró
Titulares

2 M urilo Badaró
3. Aderbal Jurema

PMDB
I. Evandro Carreira

I. Saldanha Derzi

PP
I. Mendes Canale

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

COMtSSÀO DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

I, Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2, Gabriel Hermes
3. Martins Filho

Titulares
1.
2.
3.
4.

Dinarte Mariz
Luiz Cavalcante
Josê Guiomard
M urilo Badaró

I. Mauro Benevides

1. José Fragelli

I . L uiz Viana
2. Tarso Outra
4. Amaral Peixoto
S. João Calmon
6. Aloysio Chaves
7. JoséSarney
8. Lourival Baptista

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

1. Alberto Silva

COMPOS[ÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente

I. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

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

r.
2.
3.
4.
S.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
Marcos Freire

PMDB
1, Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

PP
l. Gastão MUller

COMISSÃO DE SERVIÇO PÜBUCO CEV[L -(CSPC)
(7 membros)

PP
I. Affonso Camargo

PMDB
\. Orestes Quércia

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

Titulares
Titulares

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

2. Agenor Maria

COMPOSIÇÃO

3. Lomanto Júnior
PMDB
\. Roberto Saturnino

COMPOS[ÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice.Presidente: José Fragelli

Presidente: Luiz Viana
1~-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Více-Presidente: Amaral Peixoto

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

l. Milton Cabral
2. LuizCavalcante
3. José Lins
4. Almir Pinto

Suplentes
PDS
L José Sarney
2. Moacyr Dalla

I. Adalberto Sena

COMISSÃO DE !'.UNAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Titulares

(CR)

COMPOSIÇÃO

1, João Calmon

PMDB
1. Age:n.Pr N1lria
2, Nelson Carneiro

PP
1. Gastão Mül!er

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

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
1. Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

PMDB
I. Adalberto Sena

2. Jaison Barreto
PP
I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

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

COMPOStÇÃO

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Mkhiles
Gabriel Hermes

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

4. Lourival Baptista

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

Titulares

Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Quarta-feira 23 4559
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1. Gastão M üller

Suplentes
PDS
L Helvídio 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

4560

Quarta-feira 23

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

B) SER\'ICO DE COMISS0ES MISTAS
Chefe' Alfeu de Oliveira
Loc<~l: Ant:X<l da~ Comis:>ões- Ala Senador Nilo Coelho
- Andar "férreo- 211-)507
.\,~J~tt:ntt~: Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Maufl) Lopes de Sã- 211-3509
Frederio.: Pinheiro Barreira - 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Flélio Carvalho Rochll- 211-3520

PMDB
J. Evdndro Carreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO

Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Prc.sidente: Benedito Ferreira
T1tulares

PP

1. Alberto Silva

1. AffonsoCamargo

Suplentes
Assistente: Marcelino dos Santos Camello- Ramal 3498

PDS
I.
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II)

Vicente Vuo1o
Benedito Ferreira

!. LomantoJúnior
2. Luiz Cavalcante

3. Aloysio Chaves

3. Amaral Peixoto

4. Milton Cabral

Reuniões: Quintas.-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3130

C) SER\'J(O DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUÊR1TO
Chere: ClciJe Maria Barbn~a Ferreira Cruz- 21!-3511
Assistentes: Haroldv Pereira Fernandes- 2ll-35l2
[lizabcth Gil Barbosa Vianna- 211-3501
Nad1r da Rocha Gomes- 211-3508
CI<Jyton Z:.mlorend- 211-3502

SERVIÇO OE COMISSõES PERMANENTES
QUADRO DE HORARIO DAS REUNIÕES ORDINARIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

ASSISTENTE

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Comissões

ASSISTENTE

Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rumal3546

SÉRGIO

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

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
Ramal3020

LEDA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

LUIZ
CLAUDIO

11:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

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
Ramal3121

FÁTIMA

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO
Horas

ASSISTENTE

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3168

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama\3652

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

llcOO

ÇSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

MARCELINO

11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

09:00

09:30

10:00

10:30

LEDA

GONÇALVES

i

LUIZ
CLAUDIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXVI- N• 115

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE I98I

BRAS! LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL-------_,
Faço saber que o Congresso Na~cionai aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 198I
Aprova o texto da Convenção n•I42 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Orientação Profissional
e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, a dotada em Genebra, a 23 de junho de 1975,
durante a sexagésima sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do TrabalhoArt. I• f: aprovado o texto da Convenção n• 142 da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre a Orierf~~~
tação Profissional e a Formação Profissional no Desenvolvimento de Recursos Humanos, adotada em Genebra, a 23 de junho
de 1975, durante a sexagésima sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1981.- Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

CONFER'"NCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO

Convenção 142
CONVENÇÃO SOBRE A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E A FORMAÇÃO PROF!SSlONAL NO
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,

5. As políticas e os programas deverão encorajar e habilitar todas as
pessoas, em bases iguais e sem qualquer tipo de discriminação, a desenvolver
e a utilizar suas capacidades para o trabalho em seus melhores interesses e de
acordo com suas próprias aspirações, tendo em conta as necessidades da so·
ciedade.
Artigo 2

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho, e tendo~se ali reunido a 4 de junho de 1975, em
sua Sexagésima Sessão, e
Tendo decidido sobre a adoção de certas propostas a respeito do desenvolvimento dos recursos humanos: orientação profissional e formação profissional, constante do sexto item da Agenda da Sessão, e
Tendo determinado que essas propostas tomassem a forma de uma Convenção Internacional,
Ado ta, a vinte e três de junho do ano de mil novecentos e setenta e cinco,
a seguinte Convenção, que poderá ser mencíonada como a Convenção sobre
o Desenvolvimento de Recursos Humanos, 1975:

Tendo em vista os fins acima referidos, todo Membro deverã estabelecer
e desenvolver sistemas abertos, flexíveis e complementares de educação vocacional técnica e geral, de orientação profissional e educacional e de formação
profissional, -tenham estas atividades lugar dentro ou fora do sistema de educação formal.

Artigo I
I. Todo Membro deverã adotar e desenvolver políticas e programas
coordenados e abrangentes de orientação profissional e de formação profissional, estreitamente ligados ao emprego, em particular através dos serviços
públicos de emprego.
2. Essas políticas e programas deverão ter em devida conta:
a) as necessidades de emprego, oportunidades e programas em âmbito
regional;
b) o estãgio e o nível de desenvolvimento econômico, social e cultural; e
c) o relacionamento recíprocO entre o desenvolvimento de recursos humanos e outros objetivos econôrnicos, sociais e culturais.
3. As políticas e os programas deverão ser implementados através de
métodos que sejam apropriados às condições nacionais.
4. As políticas e os programas deverão ser destinados a melhorar a capacidade do indivíduo de compreender e influenciar, individual ou coletivamente, o trabalho e o meio ambiente social.

2. Essas informações e orientação deverão abranger a escolha de uma
ocupação, formação profissional e oportunidades educacionais correlatas, a
situação de emprego e as perspectivas de emprego, perspectivas de promoção,
condições de trabalho, segurança e higiene no trabalho, e outros aspectos do
trabalho nos vãrios setores da atividade econôrnica, social e cultural e em todos os níveis de responsabilidade.

Artigo 3
l. Todo Membro deverá desenvolver gradualmente seus sistemas de
orientação profissional, incluindo informação constante sobre emprego, com
vista a possibilitar a disponibilidade de informações abrangentes e de orientação mais ampla possível para todas as crianças, jovens e adultos, incluindo
programas apropriados para pessoas com defeitos ffsicos e incapazes.

3. A informação e orientação deverão ser suplernentadas por informações sobre aspectos gerais de acordos coletivos e dos direitos e deveres de
todos aqueles que se encontrem sob a égide das leis trabalhistas; esta informação deverã ser fornecida de acordo com a prãtica e a lei nacionais, tendo
em conta as respectivas funções e deveres das organizações de trabalhadores e
empregadores interessadas.
Artigo 4
Todo membro deverâ gradualmente estender, adaptar e harmonizar seus
sistemas de formação profissional, de modo a atender às necessidades de for-
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mação profissional durante toda a vida, não só dos jovens, mas também dos
adultos em todos os setores da economia c ramos da atividade econômica e
em todos os níveis técnicos e de responsabilidade.

Artigo 5
Políticas e programas de orientação profissional e de formação profissio~
nal deverão· ser formulados e implementados em cooperação com as organizações de empregadores e trabalhadores e, quando apropriado e de acordo
com a leí e a prãtica nacionais, com· outros órgãos interessados.

Artlgo 6
As ratificações formais desta Convenção deverão ser comunicadas ao

Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registro.

Artlgo 7
I. Esta Convenção serã obrigatória apenas para aqueles Membros da
Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas junto ao Diretor-Geral.
2. Esta Convenção entrarã em vigor 12 meses após a data em que tenham sido registradas junto ao Diretor-Geral as ratificações de dois
Membros.
3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para qualquer
Membro, doze meses após a data cm que sua ratificação tenha sido registra-

da.

Artlgo 8

l. Um Membro que tenha ratificado esta Convenção poderâ denunciâJa depois da expiração de dez anos a partir da data em que a Convenção entrou em vigor pela primeira vez, através de um ato comunicado ao DiretorGeral da Repartição Internacional do Trabalho, para registro. Tal denúncia
surtirã efeito um ano depois da data em que tenha sido registrada.
2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção e que não
exerça, durante o ano seguinte à expiração do período de dez anos mencionado no parágrafo anterior, o direito de denúncia previsto neste Artigo, estarã
obrigado por outro período de dez anos e, a partir de então, poderã denunciar esta Convenção ão término de cada período de dez anos, nos termos previstos neste Artigo.
Artlgo 9
l. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho deverã
comunicar a todos os Membros da Orp;anização Internacional do Trabalho o
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registro de todas as ratificações e denúncias comunicadas pelos Membros das
Organizações.
2. Ao comunicar aos Membros da Organização o registro da segunda
ratificação, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros para a data em
que a Convenção entrarã em vigor.

Artlgo 10
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará
ao Secretário~Geral das Nações Unidas, para fins de registro, de acordo com
o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, pormenores completos de todas as
ratificações e atos de denúncia registrados por ele, de acordo com os termos
dos Artigos precedentes.

Artigo 11
Com a freqUência que julgar necessária, o Conselho de Administração
da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral
relatório sobre a aplicação desta Convenção e examinará a conveniência de
ser colocada na Agenda da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

Artlgo 12
I. Caso a Conferência adote nova Convenção que modifique total ou
parcialmente a presente Convenção", então, a menos que a nova Convenção
determine em contrãrio:
a) a ratificação por um Membro da nova Convenção modificativa implicará, ipso jure, na denúncia imediata da presente Convenção, não obstante as
determinações no Artigo 8 acima, quando a nova Convenção mo di fi cativa tenha entrado em vigor;
b) a partir da data da entrada em vigor da nova Convenção modificativa.
a presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros,

2. Esta Convenção permanecerã em vigor, em qualquer circunstância,
em sua forma e conteúdo originais, para aqueles Membros que a tenham ratificado, mas que não tenham ratificado a Convenção modificat_!va.

Artigo 13
As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente
autênticas.

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• 47, DE 1981
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 qüinquagésima quarta sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Art. 1• B aprovado o texto da Convenção n• 132 da Organização Internacional do Trabalho- OIT, 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.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

CONVEI'<ÇÃO DA OIT
Convenção sobre férias anuais remuneradas (revista em 1970)
A Confederação Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em Genebra pela Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e tendo~se reunido em sua quinquagésima quarta sessão em 3 de junho

de 1970, e
Tendo decidido adotar diversas propostas relativas a férias remuneradas.,
assunto que constitui o quarto item da agenda da sessão, e
Tendo determinado que estas propostas tomarão a forma de uma Convenção Internacional, adota, no vigésimo quarto dia do mês dC? junho de
1970, a seguinte Corivenção que serã denominada ConvenÇão Sobre Férias

seja por organismos oficiais de fixação de salários, seja por qualquer outra
maneira conforme a prática nacional e considerada apropriada, levando-se
em conta as condições próprias de cada país. deverão ser aplicadas atravês de
legislação nacional.

Artigo 2•
1. A presente Convenção aplicar-se-â a todas as pessoas empregadas, à
exceção dos marítimos.

Artigo 1•

2~ Quando necessário, a autoridade competente ou qualquer órgão
apropriado de cada país poderá, após consulta às organizações de emprega~
dores e de trabalhadores interessadas, onde existirem, proceder à exclusão do
âmbito da Convenção de categorias determinadas de pessoas empregadas,
desde que sua aplicação cause problemas particulares de execução ou de natureza constitucional ou legislativa de certa importância.

As disposições da presente Convenção, casO não sejam postas em execução por meio de acordos coletivos, sentenças arbitrais ou decisões judiciais,

3. Todo Membro que ratifique a convenção deverá, no primeiro rela
tório sobre sua aplicação, o qual ele é obrigado a apresentar em virtude do ar-

Remuneradas (revista), 1970:

Quinta-feira 24 4563

_s._t_•m_b,_o_d_•_I9_S_I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:.p_I_Á_;R_I_ODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

•

tigo 22 da constituição da Organização Internacional do Trabalho, indicar,
com base em motivos expostos, as categorias que tenham sido objeto de ex. clusão em decorrência do parágrafo 2'? deste artigo, e expor nos relatórios ulteriores o estado de sua legislação e de sua prática quanto às mencionadas categorias, precisando em que medida a Convenção foi executada ou ele se propõe a executar em relação ãs categorias em questão.
Artigo 3•
1. Toda pessoa a quem se aplique a presente convenção terá díreito a
férias anuais remuneradas de duração mínima determinada.
2. Todo membro que ratifique a convenção deverá especificar a duração
das férias em uma declaração apenas à sua ratificação.
3. A duração das férias não deverá em caso algum ser inferior a 3 semanas de trabalho, por um ano de serviço.
4. Todo membro que tiver ratificado a Convenção poderá informar ao
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, por uma declaração
ulterior, que ele aumenta a duração do período de férias especificado no momento de sua ratificaÇão.
Artigo 4•
l. Toda pessoa que tenha completado, no curso de um ano determina-

do, um período de serviço de duração inferior ao período neCessário à obtenção de direito à totalidade das férias prescritas no artigo terceiro acima terã direito,- nes-se anO, a férüi.S de duração proporcionalmente reduzidas.
2. Para os fins deste artigo o termo "ano" significa ano civil ou qualquer
outro período de igual duração fixado pela autoridade ou órgão apropriado
do país interessado.
Artigo 5•
I. Um período mínimo de serviço poderá ser exigido para a obtenção de
direito a um período de férias remuneradas anuais.
2. Cabe à autoridade competente e ao órgão apropriado do país interessado fixar a duração mínima de tal período de serviço, que não deverá em
caso algum ultrapassar seis meses.
3. O modo de calcular o período de serviço para determinar o direito a
férias será fixado pela autoridade competente ou pelo órgão apropriado de
cada país.
4. Nas condições a serem determinadas pela autoridade competente ou
pelo órgão apropriado de cada país, as faltas ao trabalho por motivos independentes da vontade individual da pessoa empregada interessada tais como
faltas devidas a doenças, a acidente, ou a licença para gestante, não poderão
ser computadas como parte das férias remuneradas anuais mínimas previstas
no parágrafo 3'? do artigo 39 da presente Convenção.
Artigo 6•
1. Os dias feriados oficiais ou costumeiros, quer se situem ou não dentro
do período de férias anuais, não serão computados como parte do período
mínimo de férias anuais remuneradas previsto no parágrafo 39 do artigo 39
acima.
2. Em condições a serem determinadas pela autoridade competente ou
pelo órgão apropriado de cada país, os períodos de incapacidade para trabalho resultantes de doença ou de acidentes não poderão ser computados como
parte do período mínimo de férias anuais remuneradas previsto no parágrafo
39, do artigo 39 da presente Convenção.
Artigo 7•
I. Qualquer pessoa que entre em gozo do período de férias previsto na
presente Convenção deverá, em relação ao período global, pelo menos a sua
remuneração média ou normal (incluindo-se a quantia equivalente·a qualquer
parte dessa remuneração em espécie, e que não seja de natureza permanente,
ou seja concedida quer o indivíduo esteja em gozo de fériaS ou não), calculada
de acordo com a forma a ser determinada pela autoridade competente ou órgão responsável de cada país.
2. As quantias devidas em decorrência do parágrafo 19 acima deverão
ser pagas à pessoa em questão antes do período de ferias, salvo estipulação
em contrário contida em acordo que vincule a referida pessoa e seu empregador.
Artigo 89

I. O fracionamento do período de férias anuais remuneradas pode ser
autorizado pela autoridade competente ou pelo órgão apropriado de cada
país.
2. Salvo estipulação em contrário contida em acordo que vincule o empregador e a pessoa empregada em questão, e desde que a duração do serviço
desta pessoa lhe dê direito a tal período de férias, uma das frações do referido

período deverá corresponder pelo menos a,duas semanas de trabalho ininterrupto .
Artigo 99
1. A parte ininter-rUpta do período de férias anuais remuneradas mencionada no parágrafo 29 do artigo 89 da presente Convenção deverá ser outorgada e gozada dentro de no máximo um ano, e o resto do período de férias
anuais remuneradas dentro dos próximos dezoito meses, no máximo, a contar do término do ano em que foi adquirido o direito de gozo de férias.
2. Qualquer parte do período de férias anuais que exceder o mínimo previsto poderá ser postergada com o consentimento da pessoa empregada em
questão, por um perfodo limitado além daquele fixado no parágrafo 19 deste
artigo.
3. O período mínimo de férias e o limite de tempo referidos no parágrafo
2'? deste artigo serão determinados pela autoridade competente após consulta
às organizações de empregadores e trabalhadores interessados, ou através de
ne.gociação coletiva ou por qualquer outro modo conforme a prâtica nacional, sendo levadas em conta as condições próprias de cada pais.
Artigo 10
l. A ocasião em que as férias serão gozadas será determinada pelo em"
pregador, após consulta à pessoa empregada interessada em questão ou seus
representantes, a menos que seja fixada por regulamento, acordo coletivo,
sentença arbitral ou qualquer outra maneira conforme a prâtica nacional.
2. Para fixar a ocasião do período de gozo das férias serão levadas em
conta as necessidades do trabalho e as possibilidades de repouso e diversão ao
alcance da pessoa empregada.
Artigo 11

Toda pessoa empregada que tenha completado o período mínimo de serviço que pode ser exigido de acordo com o parágrafo l '? do artigo 59 da presente ConVenção deverá ter direito em caso de cessação da relação empregatícia, ou a um período de férias remuneradas proporcional à duração do períoM
do de serviço pelo qual ela não gozou ainda tais férias, ou a uma indenização
compensatória, ou a um crédito de férias equivalente.
Artigo 12
Todo acordo relativo ao abandono do direito ao período mínimo de
férias anuais remuneradas previsto no parágrafo 39 do artigo 39 da presente
Conv~nção ou relativo à renúncia ao gozo das férias mediante indenizaçào ou
de qualquer outra forma, será, dependendo das condições nacionais, nulo de
pleno direito ou proibido.
Artigo 13
A autoridade competente ou o órgão apropriado de cada país poderâ
adotar regras particulares em relação aos casos em que uma pessoa emprega~
da exerça, durante suas férias atividades remuneradas incompatíveis com o
objetivo dessas féiias.
Artigo 14
Medidas efetivas apropriadas aos meios pelos quais se dará efeito às disposições da presente Conveção devem ser tomadas através de uma inspeção
adequada ou de qualquer outra forma, a fim de assegurar a boa aplicação e o
respeito às regras ou disposições relativas às férias remuneradas.
Artigo 15
1. Todo Membro pode depositar as obrigações da presente Convenção
separadamente.
a) em relação às pessoas empregadas em setores econômicos diversos da
agricultura;
b) em relação às pessoas empregadas na agricultura.
2. Todo Membro precisará, em sua ratificação, se aceita as obrigações
da Convenção em relação às pessoas indicadas na alínea a do parágrafo }9
acima ou em relação às pessoas mencionadas na alínea b do referido parágrafo, ou em relação a ambas categorias.
3. Todo Membro que na ocasião da sua ratificação não tiver aceitado
as obrigações da presente Convenção senão em relação•às pessoas mencionadas na alínea a ou senão em relação às pessoas mencionadas na alínea b do
parágrafo I'? acima, poderá, ulteriormente, notificar ao Diretor -Geral daRepartição Internacional do Trabalho que aceita as obrigações da Convenção
em relação a todas as pessoas a que se aplica a presente·convenção.
Artigo 16
A presente Convenção contém revisão da Convenção sobre Férias Remuneradas, 1936, e a Convenção sobre Férias Remuneradas (Agricultura),
1952, nos seguintes termos:
a) a aceitação das obrigações da presente Convenção em relação às pes·
soas empregadas nos setores econômicos diversos da a~ricultura, por um
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Membro que ê parte da Convenção sobre Férias Remuneradas 1936, acarreta, de pleno direito, a denúncia imediata desta última Convenção;
b) a aceitação das obrigações da presente Convenção sobre Férias Remuneradas (Agricultura), 1952, acarreta, de pleno direito, a denúncia imediata desta última Convenção;
c) a entrada em vigor da presente Convenção não coloca obstáculo à ratificação da Convenção sobre Férias Remuneradas (Agricultura), 1952.
Artigo 17
As ratificaÇões formais da presente Convenção serão comunicadas ao
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para fins de registro.
Artigo 18
l. A presente Convenção -não -vincula senão os Membros da Organização Internacional do Trabalho cuja ratificação tenha sido registrada pelo
Diretor-GeraL
2. Ela entrarã em vigor doze meses após o registro pelo Diretor-Ger3.1,
das ratificações de dois Membros.
3. SubseqUentemente a presente ConVeiição entrarã em vigór para: cada
Membro doze meses após a data do registro de sua ratificação.
·

Artigo 19
Todo Membro que tiver ratificado a presente Convenção Póderá ·
denunciá-la ao têrmino .de um período de dez anOs contadOs da data da enti-ada em vigor inicial da Convenção por um ·atO coniunlcádo.ao.Dii-etor~Gerill
da Repartição Internacional do Trabalho e por ele regiStrado. A denúncia só
terá efeito um ano apóS ter sido registrada.
·
2. Todo Membro que tenha ratificado a presente .Convénção e· que,
dentro de um ano após o término -do período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não tenha feito uso do seu direito· de denúncia previsto
por este artigo, estará vinculado por um novo período de dez anos e, subseqiientemente, poderá denunciar a presente Convenção ao térmirio·de cada
período de dez anos nas condições previstas neste artigo.
· ·
Artigo 20
J. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificarã
a todos os Membros da OrganizaçãO Internacional do Trabalho do registro
de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos
Membros da Organização.

2. Quando notificar os Membros da Organização sobre o registro da
segunda ratificação a ele comunicada, o Diretor-Geral deverá chamar a
atenção dos Membros da Organização· para a data da entrada em vigor da
presente Convenção.
Artigo 21
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará
ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, para fins de registro,
de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações completas sobre todas as ratificações e atos de denúncias registrados por ele de
acordo com as disposições dos artigos precedentes.
Artigo 22
Quando julgar necessário, o Corpo Dirigente da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e examinará a conveniência de colocar na agenda da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo 23
1. No caso de a Confe"rência adotar uma nova Convenção que revise a
presente Convenção, e a menoS que a nova Convenção disponha em contrário:
a) a ratificação por um Membro da nova Convenção contendo a revisão
acarreta a denúncia imediata da presente Convenção, não obstante as disposições do artigo 19 aciriJ.a, se e quando a nova Convenção entrar em vigor;
b) a partir da data da entrada em vigor da nova Convenção que Colliém·
a revisão, será vedada a ratificação d.a presente ConVenção pelos.Mernbros.
2. A presente Convenção, em todo caso, s~râ mantida em vigor, quanto
a sua forma e conteúdo, em relação aos Membros que a houverem ratificado
mas não houverem ra"tificado a Convenção l-evisofa.
Os textos em francês e c!m inglês do texio da presente Convenção fazem
·
igualmente fé.
O texto que precede é o texto autêntico da Convenção devidamente adotada na CcinferênCía Geral da OrgãnizaçãO do Trabaho, em sua qüinquagêsima quarta sessão, realizada em Genebra e declarada encerrada a vinte e cinco
de junho de 1970.
Em fé do que apuseram suas assinaturas, no dia vinte e cinco de junho de
1970:
O Presidente da Conferência, V. Manickavasagam.
O Diretor-Geral da ReparHção Internacional do Trabalho;. Wi/fred
Jenks.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 160• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1981

!.i-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicação da Presidência
- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da presente sessão, dedicado a homenagear Dona Carmen Annes Dias Prudente.
Oradores

SENADOR DIRCEU CARDOSO
SENADOR ADERBAL JUREMA
O SR. PRESIDENTE - Fala associativa em nome da Mesa.
1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas da União

N9 400/SP/81, encamfllhando o quadro resumo das sanções aplicadas no período de 21 de julho a 25 de agosto de !981, bem como a discriminação dos recursos providos no mesmo período por aquela Corte de
Contas.

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19/81 (n• 90/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 20/81 (n• 9!/81, na Câmara dos
Deputados) que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica,
Científica, Técnica e Cultural, concluído entre o Governo da República
Federativa do Br3sil e o Governo da República: Popular do Congo, em
Brasília, a 18 de fevereiro de 1981.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 2!/8! (n' 89/8!, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Económica
e Industrial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de
1981.
1-2.4 - Parecer
Referente à seguinte matéria:

!.2.3- Oficlos do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados

Projeto de Resolução n• 35/78.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

1.2.5- Leitura de Projetos

-Projeto de Lei da Câmara nó 90/8! (n• 4.179/81, na Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n• 6.867, de 3 de dezembro de 1980, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício de 1981.

Projeto de Lei do Senado n• 272/81, do Senador Nelson Carneiro,
que estende o direito ao adicio"nal de insalubridade aos trabalhadores que
especifica.

•
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Projeto de Lei do Senado n• 273/81, do Senador Orestes Quércia, que
introduz modificação na lei n'? 6.251, de 8 de outubro de 1975, que institui
normas gerais sobre desportos.
1.2.6- Requerimento
N9 325/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição
nos Anais do Senado, do discurso pronunciado pelo Ministro Saraiva
Guerreiro, na Sessão de abertura da XXXVI Assembléia Geral das
Nacões Unidas.
1.2.7- Comunicações da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 173/77, por ter recebido parecer contrário quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído.
-Convocação de sessão extraordinária a reali2:ar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.8 - Apreciatào de matéria
-Requerimento n9 323/81, lido na sessão anterior. Aprovado

1.3- ORDEM DO DIA
:.__Projeto de Resolução n9 49/81, que aUtoriza o- Govern-o do Estado
do Mato GrOSso do Sul a realizar operação de emprêstimo externo novalor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de
quorom. após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
- Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput
do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência SOcial. Votatão adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executi.:.
vo a instituir a Fundação U niversidãde da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentOs e trinta e quatro milhões, cinqüenta e três mn 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 (cinqüenta milhões,
de cruzeiros) o montante de sua dívida coqsoli_dada. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 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 s1,1.a dívida consolidada. Votatão adiada por falta de
.quorum.
- Projeto de Resolução n'>' 96/81, 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). 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. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projete de Resolução n'>' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinq(ienta 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"' 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.
Votatão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 84/81, que autoriza a Pr~fe:itura Muni~i
pal de Castanhal (PA) a elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em CrS 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois_mil cru_zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Res~lução 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. Votatão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar e!" Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos) o mont3nte de sua dívida conolidada. Votaçõo adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resoluçã_o n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.0!7.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois .cruzeiros e sesSenta e hum centavos) o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de_ Resoluç_ão n9 "5/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa (MG) a elevar em Cr$ 3!.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 Re;;olução n"' 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'>' 38/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Río Claro (SP) a elevar em Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e
dois milhões, quatrocentos e oitenta e três inil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". Votatão 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 mtlhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros)_,
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 101/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votatào 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.
- Proj6to de Resolução n'i' 102/81, qU:e autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Votação· adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 108/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ !0.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-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-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 179 aniversário da Revolução_ de Março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n"' 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, p3ra o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 149/81~ do Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O
Nordeste ê Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil,. edição de
23-6-81. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento 09 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humber-
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to Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Pro]eto de Lei do Senado nt» 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professOres colaboradores e auxiliares de
ensino e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 I 17/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscais, na área da SUCAM,
da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
domiciliadas na Amazônia Legal e dâ outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 357/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão_ de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaL (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 146/80, do Senador Orestes Quércia,
que isenta o imposto de renda o 1311 salário. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nll 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 nll40j81, 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 309/Sf.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR GASTÀO MÜLLER- Elaboração e execução imediata
de plano para prospecção e perfuração de petróleo no Pantanal Matogrossense.
SENADOR ADERBAL JUREMA. como Líder- Esclarecimentos
. sobre casos de violência e de crimes não investigados pelo Poder Público
em Pernambuco, denunciados em documento da Comissão de Justiça e
Paz e outras entidades, e objeto de discurso proferido pelo Senador Marcos Freire em sessão anterior.
SENADOR MARCOS FREIRE- Considerações relativas ao assunto do discurso do orador que o antecedeu na tribuna. Questão fundiária
no País.
SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder- Movimento reivindicatório do setor canavieiro de Pernambuco e do Nordeste.
SENADOR JORGE KALUME- Homenagem ao Presidente Castello Branco _ao ensejo do transcurso do 1411 aniversário de seu falecimento.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Investidura do Sr. Aurelíano
Chaves na Pre_sidência da República.
SENADOR ORESTES QUERCIA- Formulando votos em prol da
recuperação da saúde do Presidente João Figueiredo. Revogação da Lei
Falcão e estabelecimento de critérios para acesso ao rádio e televisão de
candidatos a cargos eletivos em 1982.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Medidas de amparo para a lavoura canavieira fluminense.
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Apoio à Proposta de Emenda à Constituição n9 25/81, de iniciativa do Senador Jutahy Magalhães,
que visa assegurar assistência aos idosos.
SENADOR AMARAL FURLAN- Sugestões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Fé do Sul-SP a propósito da anunciada extensão aos trabalhadores rurais do regime da Previdência e Assistência Social
Urbana.
SENADOR LlZARO BARBOZA- Realização, em Goiânia, do III
Seminário Nacional de Direito Agrário.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-ATA DA 161• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1981
2.1-ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n11 23/80 (nll
57f80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científiéa e Técnica, concluído entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a II de junho de 1980. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Lei do Senado n9 100/81, do Sr. Senador Alexandre
Costa, que fixa em 5% (cinco por cento) a ãrea agricultável, nos projetes
pecu.?rios e agrícolas, inclusive os integrados a projetes industriais, e os de
reflorestamento, localizados no Norte e Nordeste e financiados por entidades oficiais de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, e dã outras
providências. Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. Dirceu
Cardoso e Alexandre Costa, voltando a matéria às comissões competentes, em virtude do recebimento de emendas em plenário.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
190/81 (n' 330/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à delíberação do Senado a escolha do Sr. Ayrton Gonzalez Gil
Dieguez, Embaixador do Brasiljunto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Ruandesa. Apreciado em sessão secreta .
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nll
214/81. na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Marcelo Raffaelli, Embaixador do
Brasil junto à República da Costa do Marfim, para, cumulativamente,
exercer a funÇão de Embaixador do Brasil junto à República do Alto Volta. Apreciado em sessão secreta.
23- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Almir Pinto, proferidq na sessão de 22-9-81.
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 22-9-81.
-Do Sr. Senador José Lins, proferido na' sessão de 22-9-81.
4-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
5- MESA DIRETORA
6- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
ATA DA 58• REUNIÃO
7-LlDERES E VICE-LlDERES DE'BLOCOS PARLAMENTARES
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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PRESIDI!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, JORGE KALUME E ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Aloysio Cha~
ves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire -Alberto Silva - Bernardino Viana - Almir Pinto -José

Lins - Agenor Maria - Aderbal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coelho
- )oào Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista- Passos PôrtoDirceu Cardoso - Itamar Franco ....;... Murilo Badaró - Orestes Quércia Lázaro Barboza- Gastão MUller- Mendes Canale- Affonso Camargo
- José Richa - Arno Damiani.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento ·de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente sessão serâ
dedicado a homenagear Dona Carmem Annes Dias Prudente, nos termos do
Requerimento n9 124, de 1981, de autoria do Senador Dirceu Cardoso e outros Srs._ Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, D. Carmem Annes Dias Prudente:
Tantas Vezes se acenderam as luzes desta sala~ vezes tantas ressoaram sob
esta abóbada ilum_inada as vozes de seus oradores, tantas discussões aqui se
travaram sobre variados assuntos e tantas leis aqui tiveram seu cUrso, mas em
nenhuma dessas sessões houve tanto alvoroço do coração e ãlegria d'alma
como a de hoje, em que o Senado abre suas portas para receber um vulto de
mulher que a Europa consagrou e o Mundo reconheceu pela sua luta sem tréguas para que a vida vencesse a morte.
Centéiiãs -de vezes percorreu os "flamantes extremos do Mundo" a pedido de povos irmãos que queriam conhecer sua obra e ouvir-lhe sua palavra,
que somente agora o Senado de sua Pátria para não continuar- Surdo aos
aplausos de tantas nações e mudo às murmurações sobre a mulher aureolada
de tanta glória, chamou-a ao redil de seu plenário para começar a lhe pedir
descuJpas pela sua falta e para felicitá-la como filha dileta do destino e Qa
glória.
Se não tivemos a iniciativa e a honra da consagração que a Europa nos
roubou, tenhamos nestes momentos de tanta emoção a alegria do reconhecimento dos seus louros e merecimentos, embora "as glórias que vêm tarde já
venham frias" ...
Permiti que eu cambie o cenário desta homenagem e recue no tempo,
cerca de 5 décadas, para salientar a sigriificação ·ae uma hora trepidante e
murmuradora como esta.
Demos a palavra a lsella Russel, descrevendo a cena:
''Aquele 10 de agosto de 1929 perte_nce ainda a nosso tempo e já é lenda.
O inusitado daquela sessão solene parece levar-nos de volta às grandes festas
antigas, à coroação de Goethe em Weimar ou, mais longe, à de Corina, em
Tebas", pelas suas vitórias sobre Píndaro.
.. Um sol de inverno dourava, no meio da tarde, as amplas torres esculpidas do Palácio Legislativo do Uruguai, refulgia nas extremidades da·s bandeiras, espalhava-se nos capacetes e nas couraças da Guarda Republicana,
refletia-se no ar com esplendores de triunfo, como se a luz fosse também uma
adesão ao júbilo continental.
Montevidéu viveu um dia de esplendor e embriaguez;- flamejavam as
bandeiras americanas; a multidão enchia o austero salão dos Passos Perdidos,
onde iam~s~ reunindo, com fervor e ansiedade, milhares de seres, esquecidos
de que na vida cotidiana estavam separados por crenças sociais, religiosas ou
políticas, e que só sabiam que estavam reunidos diante do prodígio de uma única mulher.
Aquela Juana de lbarbourou que assombrara o Uruguai com seus versos
cheios de palpitações e anseios, de_ símbolos de amor, nas suas "Lenguas de
Diamante", era proclamada pelo seu povo a "Juana de América".
Sua glória era ter ensinado o seu povo a ler seus versos e a vibrar espiri---tualmente com sua poesia.
Naquela época, uma garota distraída, com os livros a tiracolo, os cabelos
esvoaçando ao pampeiro que dobra as folhas dos jerivás, vivia seu soilho de
menina na escola de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, filha de médico ilustre,
distraída de que o tempo havia de aureolar-lhe a cabeça cheia de sonhos e de
onde partiria para estudos na França e na Europa, aguçando~ lhe o espírito
em busca de outros mundos, até que governos e povos de além-mundo lhe reconhecessem o valor e a obra, fazendo-a "Mulher do Ano" - 1980, a maior
glória conseguida por uma mulher da América.
O Brasil ofereceu ao Mundo Carmem Annes Dias Prudente como a primeira combatente contra o câncer, essa cruzada redentora, e o Mundo devolveu ao Brasil, consagrada e admirada, a Mulher do Mundo.
Foi assim em Roma, em 1980, quando Carmem Annes Dias Prudente
conquistou tão alto e significá.fívõ título, concorrendo com um grande nome
feminimo da Bulgãria, uma escultora famosa da Rússia, a primeira mulher
que subira ao topo do Everest, a maior irüitemâtlCa da Argentina, uma guatemalteca que se ocupa de crianças surdas--mudas, e a mulher mais famosa do
mundo científico, a física nuclear chinesa Chien-Sang-Wu, professora, de
dois Prêmios Nobel de Física, e dezenas de outras mulheres de dezenas de
países que concorreram, com suas filhas ilustres, ao ambicionado título.
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F~i assim que lhe veio à cabeça, aureolando-lhe seus cabelos já brancos,
a brasileira notável que o Senado hoje recebe, nesta sessão cheia d(( senhoras
que vieram ver e cumprimentar e sentir o calor humano e quase divino de sua
benemérita cruzada pelós-·canc-erosoS de nosso País.
Foi assiril que, no Capitólio, em Roma, a brasileira que fala francês, inglês, alemão, espanhol e italiano, recebeu das mãos do Ministro da Saúde da
Itália, Aldo Aniasi, em nome 'do Presidente da República italiana, Sandro
Pertini, a estatLJeta do Escultor Luciano Minguzzi, como a Mulher mais Im·
portante do Mundo.
E numa deferência que serVe ao Brasil como exemplo, o próprio Presidente da República lhe escrevia uma carta desculpando-se por não lhe ter pessoalmente entregue o honroso troféu, por estar o país engolfado numa crise
sem precedentes, com seqUestros e mortes de homens ilustres o que lhe impedia de comparecer à solenidade de sua premiação.
Carmem Anries Dias Prudente é saudada pela esposa do Presidente do
Senado, Senador Amintori Fanfani, que lhe rende suas homenagens pelos 34
anos de vida vOltada para minorar e assistir aos sofrimentos de brasileiros,
atingidos por tão terrível moléstia, e pela sua Campanha de Combate ao Câncer em São Paulo.
E ela, a menina de Cruz Alta, agora feita Mulher do Mundo, recebe o
prêmio na Casa de Michelangelo, o idealizador do Palácio do Campidoglio, e
diz que o prêmio constitui ·-·mais que uni.a honra, é uma glória", que recai,
por inteiro, sobre sua família, sua terra, seu Estado e eleva o Brasil.
E na hora da extrema glória, rende uma homenagem ao seu marido Dr.
Antônío Prudente, de quem recebera os ímpufsos para seu apostolado em favor dos cancerosos, o grande companheiro de sua vida, uma das glórias da
Medicina brasileira como um de seus maiores cancerólogos e que recebe,
"post-mortem", um pouco da auréola de glória e de iinortalidade que sua
mulher acabara de dar-lhe, pelos seus méritos pesSoais e pela luta que, juntos,
um apoiado ao braço do outro, haviam-se empenhado em favor de tantos
aflitos, sufocando dores e desesperanças, e completando o trevo de quatro folhas do nosso destino.
Ele fora o fundador de um hospital de câncer de São Paulo, em 1958, e
sua mulher fora sua perfeita seguidora, fazendo da luta a razão de ser de sua
vida.
Filha de médico pesquisador, de tradição científica, ilustre no seu ·meio, e
ao seu tempo, o Dr. Annes Dias, sumidade da clínica médica nacional, professor emérito na Faculdade de Medicina do Rio, e autor, cujas aulas foram,
hoje, rememoradas, numa pág'ina de sentimento e emoção, pelo Líder do Go~
verno nesta Casa, Senador Nilo Coelho.
Mas, no seu desejo de atingir as classes inenos favorecidas, por se encontrarem à distância do grande centro irradiador da campanha contra o câncer,
funda, em São Paulo, o Tele-Can, centro de informações sobre o câncer pelo
telefone, que respondeu durante todos os dias e em todas as horas, a consultas que lhe fizeram mais de 100.000 doentes de tão insidiosa moléstia, em 1
ano de atividades, informando, gratuitamente, o tratamento específico e a
maneira de prevenir tão insidiosa moléstia, beneficiando através de 50 tipos
de consultas previamente distribuídas pefo País afora, aliviando sofrimento e
dores de milhares de chefes de família, de mães e esposas, de crianças e jovens
que essa doença garroteara pelo País afora.
E hoje, aqui e agora, chegam, através de nossas palavras, que nada valem
diante de sua obra e de sua trepidante pessoa, os agradecimentos de milhares
de brasileiros que se viram assistidos contra o mal terrível, trazendo-lhes o
conforto na extrema hora, através das distâncias vencidas pelo telefone, gratuitamente também a ligação, como serviço pioneiro e revolucionário, decisivo ante o Júri Internacional de 50 personalidades ilustres do mundo internacional que lhe deram o prémio consagrador.
E enquanto aqui lhe saudamos, chegam aos nossos e aos vossos ouvidos
as preces de milhares de brasileiros que gostariam de beijar~lhe a mão benfazeja, pedindo a Deus mais vida e mais forças para essa aureolada e suave cabeça branca que, esquecida de si, cuida dos outros.
E tão meritório serviço é prestado com a col.aboração da Fundação Dr.
Antônio Prudente, Rádio Globo, TELESP e Xerox do Brasil, que merecem,
por igual, as homenagens do nosso reconhecimento.
Juana de Ibarburou, a Juana de América, cinzelou nos seus versas essa
admirável advertência:
"Quero ser enterrada no cemitério
,
À flor da terra, quase sabre a terra,
Para sentir o frescor dos ventos,
Onde o sol me aqueça os ossos e meus olhos,
Que se transformarão em caules que poderão subir para ver de
novo,
A lâmpada selvagem dos ocasos avermelhados."
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Juana de Ibarburou tece sua ode final à terra, a grande Mater geradora,
onde se desce para a extrema morada.
D. Carmen Annes Dias Prudente: Mulher do Mundo.
Se, porventura, alguém vos perguntar como conseguistes tanto s~cesso e
tanta glória; como fostes capa:i de vencer tantas lutas e manter tão alto vosso
ideal sublime de ajudar aos que sofrem, contai-lhes a história da conquista da
vossa terra querida, do vosso rincão inesquecível, de onde tirei, de um autor
cujo nome me escapou da memória, esta ba_lada que serviu de_ legenda para a
luta a dois, de Antônio e Carmen Annes Dias PrudCnte, até aos dias consagradores de hoje à frente de nossa humanitária campanha.
Foi ricis femPos lenãârios da conquista do pampa imenso, hostil, crestado de sol, queimado de calor.
O pai, cansado de suas lutas, chama o filho e lhe entrega a semente para
o esforço da semeadura e o milagre da colheita:
- Filho, toma esta semente e plante-a para os nossos dias do amanhã.
- Plantar como, diz-lhe o filho, se não tenho ferramentas?
- Tu a tens nos dentes e nas unhas, cave o chão e plante a semente.
O nlho, ante as ordens do pai e o chamamento de força inexorável do
destino, curva-se sobre a terra quente, quase hostil, e cava, com suas unhas
sangrando, a cova onde deita a semente.
Molha-a,- para o milagre da germinação, ordena-lhe o pai.
- Molhã-la como, pai, se não tenho água? Se não hã nuvem nenhuma
neste céu azul, e se o vento que passa sacudindo a terra e levantando a areia é
como a boca de um forno, quente e seco, que esturrica todas as folhas desta
pradaria sem fim?
- Tu a tens nos olhos, filho. Chore-a.
E o fitho, curvando-se mais uma vez sobre a terra, aquecida e quase hostil; sacudida pelo vento seco e banhada da soalheira inclemente, chora sobre a
semente, fecundando-a com suas lágrimas.
Este é o quadro dos que se imolam por um ideal, onde o valor pessoal é a
força de vontade imensa, sobre-humana que entre tudo que fraqueja, jamais
fraqueja, e a terra seca O hostil é o meio em que se luta.
Salve D. Carmem Annes Dias Prudente, alma de bronze, fibra de herói,
coração de mulher! (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso.) ,.- Sr.
Presidente S-enador Jarbas PaSsarinho, Srs. senadores, minhas senhÕ-ras:
Que mulher é esta, Sr. Presidente, que estamos recebendo nesta Casa
plantada na capital do Planalto que Juscelino construiu, José Bonifácio preconizou e Dom Bosco sonhou? Que mulher é esta, Sr. Presidente, que vem a
esta Casa, nesta tarde, deixar uma interrogação aos habitantes da cidade do
futuro, na predição de André Malraux? Que mulher é esta, Sr. Presidente, que
ainda há pouco fez o Senador Dirceu Cardoso, que se ufana em dizer que não
beija mão de mulher nenhuma, ~o-entar~sementalmente na tribuna e pronunciar uma belíssima oração? Que rriulher besta, Sr. Presidente, que nos deixa a
todos enlevados, como se todos nós, Senadores do Norte, do Sul, do Leste e
do Oeste, neste instante em que a re~ebemos, em q~e osculamos, reverentes
-C armem Annes Dias Prudente- nos sentíssimos, como se tivéssemos ainda muito pura, em nossos corações, aquela alma de criança? Que mulher é esta, Sr. Presidente, que nesta tarde brasiliense cria corno que um hiato entre as
nossas preocupações, preocupações com o dia-a-dia, da democracia brasileira, preocupações com um mundo perturbado pela violência?
Sabemos nós, homens públicos, que aqui representamos este País, sabe~
mos nós que Carmem Annes Dias Prudente, nascida no Rio Grande do Sul,
traz no seu coração o calor do gaúcho e nos seus cabelos brancos as marcas
das grandes caminhadas em defesa dos cancerosos.
Carmem Annes Dias Pruden-te, que foi presidente de tantas associações,
e cujo curriculum me dispenso de ler aqui, porque todos sabemos que, quando se pensa nutna tnulher ligada a esse problema internacional, a essa luta
contidiana, nos lembramos de Carmem Annes Dias Prudente, que representou o Brasil não sei em quantos simpósios e congressos, sempre levando na
sua palavra a chama que ela herdou de seu Esposo, a chama do combate a
uma doença que continua a ser um desalio para a inteligência do homem.

O Sr. Marcos Freire -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Com o maior agrado. Sr. Líder.

O Sr. Marcos Freire- Senador Aderbal jurema, realmente o Senador
Dirceu Cardoso teve uma inicia:fiVa-das mais felizes, quando propôs esta homenagem, que deixa de ser apenas dele, representante do Espírito Santo para
ser de todos nós, prestando aqui toda a reverência a D. Carmem Annes Dias
Prudente, pelo papel tão benemérito que vem exercendo. Representante do
mesmo Estado de Pernambuco solicito a V. Ex' como líder do PMDB nesta
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Casa, que suas palavras passem a refletir não apenas o pensamento da Bancada que V. Ex~ integra, como também, juntamente com as palavras do nobre
Senador Dirceu Cardoso, renitam a homenagem de todos nós, da Casa e da
Instituição que, presta, nesta tarde, as homenagens devidas a quem tanto tem
dado de sua vida ao povo brasileiro.
O SR. ADERBAL JUREMA - Incorporo ao meu pronunciamento,
com muita satisfação, as palavras do Líder do PM DB, Senador Marcos Freire, meu conterrâneo, que nesta Casa repreSenta, sem dúvida; uma grande parcela da opiníãO pública brasileira.
t isto, D. Carmem. Ainda hã pouco_ dizia que, todos nós, aqui, pelo milagre de sua presença, nos sentíamos como crianças, porque estamOs de fato
vaidosos em recebê-la nesta Casa de tão grandes tradições políticas, nesta
Casa que desde o Império representa não apenas a Câmara Revisora, mas,
sobretudo, o Poder Moderador, no sentido de que este País possal de fato1 ser
conduzido pelas largas avenidas da den:Iocracia.
·
Pois bem, ilustre visitante;- V. Ex' ouviu, ainda hã pouco, o discurso magistral do meu companheiro do Espírito Santo, e, agora, o aparte do Senador
Marcos Freire.
Nós pelas fisionomias dos companheiros; estamos num grande dia, num
daqueles' dias que somente os gregos, com mil anos de cultura, sabiam come~
morar, quando assinalavam, no seu calendário os eventos de maior importância para sua história, história que ainda hoje reverenciamos, com pedrinhas
brancas.
Quando o Senado Federal presta esta homenagem a D. Carmem, o Presidente Jarbas Passarinho, escritor e homem público, que dã a esta Casa a dimensão que _ela merece, vai marcar nos Anais o dia de hoje, como faziam os
gregos, com aquele sentido de pureza helênica, com uma pedrinha .branca.
Srs. Senadores, não irei alongar-me nesta saudação, porque mats do que
as palavras representam, os gestos de carinho com que as Senhoras dos parlamentares procuraram envolver D' Carmem são de admirável eloqUência humana. Segundo estou informado, as palavras bem pernambucanas da Esposa
do nobre Líder da Maioria, saudando uma Companheira maior- pórque todas elas vêem no seu trabalho, na sua inteligência, na sua personalidade, uma
das mais notáveis líderes, não apenas da mulher brasileira, mas da mulher
sul-americana -já traduziram esse carinho da mulher brasiliense.
Para concluir, pernambucanamente, e que poderíamos dizer, brasileiramente, vamos parafrasear o poeta que calculou Brasília, o calculista que deu
aos construtores desta capital a força do cimento armado, o poeta morto Joaquim Ca-rdozo, dizendo: Carmem Annes Dias Prudente- a mulher que saudamos é uma criança na sua bondade; a mulher que saudamos é mais _pura do
que uma criança, é um anjo. ( ~Upo bem!_ Palmas prolongadas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Mesa do Senado Federal associa-se às justas homenagens que acabam de ser prestadas à Sra. D.
_Carmem Annes Dias Prudente.
O requerimento de autoria do Senado Dirceu Cardoso frutificou. No
discurso do nobre Senador Aderbal J urema, perguntou S. Ex•: "Que mulher é
esta"? E a resposta já havia sido dada no início do discurso do Senador Dirceu Cardoso. É a menina de ontem, de Cruz Alta, e a cidadã do mundo no dia
de hoje.
Quando Amintori Fanfani, na última eleição que sucedeu a tantas outras, votando a Mulher do Ano, apresentou à Assembléia apenas duas
opções, disse: "Vamos escolher entre duas admirãveis mulheres; uma, cientista famosa, física -riuclear, que tem contribuído de maneira invulgar para o
acréscimo do conhecimento da ciência. Quanto à outra, disse apenas: 'São 35
anos de uma vida dedicada ao combate ao câncer". E em 31 votás, 29 foram
dados àquela biografia menor, nas palavras de Fanrani, mas que no seu coração significava uma escolha já pré-feita.
Ficar ao lado de V. Ex~. D. Carmem, como fiquei ainda há pouco, é um
extraordinário privilégio. Muito mais que isto, é uma incomum oportunidade
d"e se aprender e, acima de tudo, de admirar-se.
Uma pessOa como a senhora, nessa aparente fragilidade do corpo, que é
estuante de vida, e ao lado daquela movimentação incessante do Senador
Dirceu Cardoso, no almoço, V. Ex• parecia, ao mesmo tempo, uma pilha de
rádio, a irradicar permanentemente bondade, coragem, elevação, crença, fê.
E a síntese da sua vida está ligada a dois homens- como V. Ex' nos dizia: ao
pai, do qual foi secretária; e aO marido, que aprendeu a amar, vencendo inicialmente a aversão por ele.
Poucos homens poderão se orgulhar na vida de ter tido na Senhora, de
ter tido em V. Ex• - retifico, devo ser formal - a companheira ideal.
Quando às vezes eu pretendo diminuir a vaidade nossa, dos homens, especialmente a dos homens públicos, costumo dizer-lhes o que li algures: .. Ele
roi um grande homem até que sua mulher morreu".
4
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Nós estamos aqui em nome do Senado Federal, a reconhecer, como disse
o Senador Dirceu Cardoso, com uma falta imperdoável no tempo, a homenagem que é feita, ou que foi feita à mais admirável das mulheres no mundo, escolhida em Roma. E tudo o que podemos acrescentar, em nome desta Mesa
do Senado Federal, e que as palavras dos nossos oradores, por mais brilhantes que tenham sido, e o foram, comO a nossa própria, sempre ficariam
aquém da verdade apreensão daquilo que significa uma dedicação inteira de
uma vida, não a dois homens mas à humanidade.
Concluo, pedi ridO a todos nós que nos lembremos de uma pequena frase
quem vem da literatura árabe, que diz rriáis óu menos aSsim.: ..Uina forffiigllínha escura, andando sobre uma rocha negra, numa noite sem lua, só Deus
vê". D. C armem Annes Dias Prudente, nós, homens, conseguimos vê-latam:..
bém. As homenagens do Senado Federal. (Palmas prolongadas.)
Interrompo a sessão por ci"ricõ minUtoS, para: recomeçá-la depois de serem prestadas as devidas homenagens a D. Carmen Annes Dias Prudente.
(A sessão é suspensa às 15 horas e 21 minutoS e reaberta às 15 horas e 28 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobré a mesa, Expediente
que vai ser lido pelo Sr. }'?-Secretário.
·
Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
A VISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
N'? 400fSPf81, de 22 do corrente, encaminhando o quâ.dro resumo das
sanções aplicadas no período de 21 de julho a 25 de agosto de 1981, bem
como a discriminação dos recursos providos no mesmo período por aquela
Corte de Contas.
O FI CIOS
Do Sr. /'~-Secretário da Câmara dos Deputados, encamihando à revisão do
Senado autój:rafos dos seguintes projelos:

Retifica, sem ônus, a Lei n. 0 6.867, de 3 de dezembro
de 1980, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o Exercício Financeiro de 1981".

o Congresso

Naciona decreta:
Art. 1.0 Fica retificada, sem ônus, a Lei n.0 6.&67, de 3 de
dezembro de 1980, que "estima a Receita e fixa a De~esa da União
para o Exercicio Financeiro de 1981", no _.:eguinte:
Adendo

Encargos Gerais da Uruão
2802 -~Recursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
2802.15810312.580- As.sistêneia Financeira a Entidades através do Conselho Nacional de Serviço Social, conforme Adendo.
2800 -

Adendo
GOlAS

Onde se lê:
Porto Nacional
10.000,00

Leia-se:
Porto Nacional
Sindicato Jitural de Porto Nacional

10.000,00

MINAS GERAIS

Onde se lê:
Belo Horizonte
Hospital de Clínicas da Foculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais (.sendo 100.000,00 para a.s.sistência social}
Leia-se:
Belo Horizonte
Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universida<ie de Mlnas Gerais Anexo São Geraldo (sendo 100.000,00 para assistência social) ............. -~-~·~ .- ....... .

100.000,00

100.000,00

Londrina

Fundação de Ensino Superior de Londrina FESULON- (sendo 38.000,00 para bol.sas de
estudo)
................................. .
Leia-se:
~

.38.000,00

Londrina
~

_:rnstltuto Filadélfia de Londrina
PERNAMBUCO
Onde se lê:
Frei Mlguelinho
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frei
Miguellnho ................................ .
Leia-se:

38.000,00

20.000,00

Surubim
20.000,00

Stndica.to Rural de Frei Mlguellnho
RIO DE JANEIRO
Onde se lê:
Campos

centro Educacional N assa Senhora Auxiliadora (sendo 540·.000,00 para bQJ.sas de estudo)

630.000,00

Leia-se:
C·ampos

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 90, DE 1981
(N' 4.779/81, na casa de origem)

União Artistica Operária ................. .

PARANA
Onde se lê:
Curitiba
Universidade do Paraná (sendo 100.0011,00
para bolsas de estudo) ........-........... .
Leia-se:
Curitiba
Uruversidade Católica do Paraná (.3endo
~ J()().OOO,OO ~r>ara bol.sas ~de estudo) ......... .
Onde se lê:

Centro Educacional N>Jssa senhor:;i.. Auxilia-:'
dora (sendo MO.OOO,OO para bol.sas de estudo}
Onde se lê:
Duque de Caxias
Cent1·o Educacional João Combat
580.000,00 para ·bo~sas de estudo}
1.141.000,00 para assistência social}

630.000,00

(sendo
(sendo
3.871.000,00

Leia-se:
Duque de Caxias

Centro Educacional João Combat
1. 721. 000,00 para bol.sas de estudo)

(sendo

3. 871.000.00

SãO PAULO
Onde se lê:
Cafelândia
Colégio da À.ssocinção Religiosa de Caridade
das Irmã.S :M:!ssionârias Zéladoras do Sagrado
Coração de Jesus .-.........................
Leia-se:
Ja.ú
Fundação Educacional de Jaú (sendo 15.000,00
para boLsas de estudo} ................... .
Onde se lê:
São Paulo
Faculdade de Medicina de Santo Amaro,
mantida por: Organização~ Santamarense de
Educação e CUltura -'- São Paulo - SP (sendo 63.000,00 pars boLsas de estudo} ...... .

15.00D,OO

15.000,00

63.000,00

Leia-se:

100.000,00

100.000 00

São Paulo
Faculdade de Santo Amaro, mantida por: Organização Santamarense de Educação e· Cultura (sendo 63.000,00 para boLsas de estudo)
Onde se lê:
Torrinha
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (sendo 10.000,00 para a.s.sistência social) ....................................... .

63.000,00

10.000,00
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Torrinha.
Prefeitura Municipal de Torrinha (sendo
10.000,00 para assistência social) .......... .

10.000,00

4. o anexo Tratado. de Amizade e cooperação, assim como os
demais instrumentos :Urmados na mesma ocasião, vem marear o
início de um.a nova etapa no relacionamento entre Brasil e Cplômbia, inaugurada com- a viagem que Vossa Excelência empreendeU a
Bogotá, a qual possibilitará desenvolver ainda mais os vínculos de
amizade e cooperação entre o Brasil e aquele país vizinho, ligado a
nós por vários séculos de História comum.

SERGIPE
Onde se lê:
Santa Rosa de Lima
Centro Soclal Paulo VI (sendo 700.000,00 para
assistência social) .............. ___ . _....... .

710.000,00

Lela-oe:
Santa Rosa de Lima
centro Social Paulo VI ................... .

TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇAO ENTRE O
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPúBLICA DA COLôMBIA
O Governo da República Federativa do Brasil

710.000,00

e

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. R. S. Guerreiro.

Art.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se a.s disposições em contrário.
I As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
2.0

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1981

(N• 90/81, na Câmara dos Deputados)
A.prova. o texto do Tratado de Amizade e Cooperação,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de
março de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o te>;to do Tratado de Amizade e Cooperação, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Colômbia. em Bogotá, a 12 de matç.o
de 1981.
Art. 2° Este decreto legislativo entrará em vigor na data de
_sua publicação.
MENSAGEM N.O 132, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade c.om o disposto no art. 4.4, inciso ·r, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteli.ores, o texto do Tratado de Amizade e Cooperação firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia,
em Bogotá, a 12 de março de 1Q81.
·
Brasília, 13 de abril de 1981. - João Figueiredo.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O DAM-ll/DAI/103/900 (B46l CB31)
DE 8 DE ABRIL DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o anexo texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da.
República da Colômbia que assinei, em Bogotá, com o meu colega
colombiano.
2. O Tratado, firmado ·exn 12 de março de 1981, na honrosa
presença de Vossa Excelência, visa. a instaurar e aperfeiçoar mecanismos de entendimento e ®operaÇão sobre assuntos de interesse
comum, tanto no .plano bilatenl, oomo no regional e multilateral.
O referido documento of&rooe amplo lastro juridico ao fortalecimento da.s r~ões bilaterais, além de criar quadro institucional
que poderá abrigar, sempre ciue as circunstâncias assim o aconselharem, protocolos a.diclonais ou outros tipos de atas internacionais
entre Brasil e a Colômbia.
3. Nesse co-ntexto, o instrumento estabelece uma Comissão de
Coordenação Brasileiro-Colombiana, a qual terá por finalidade
analisar e acompanhar questões de Interesse comum, bem como
propor aos respectivos guvemos as. medidas que julgar pertinentes,
nota:damente nos seguintes campos:
a,} pro!etos económicos de !mportânc;a para as relações bilaterais e mul_tilaterais;
b) intercàml>io comere!al;
c) aperfeiçoamento dos meios de transporte entre os dois paises;
d) cooperação técnica.

O ~overno _da República da Colômbia,
Inspirados pelo propôsito de reafirmar os fraternos laços de
amizade que unem o Brasil e a Colômbia;
Conscientes dos esforços que desenvolvem ambos os países no
sentido de incrementar a cooperação entre países em vias de desenvolvimento;
Empenhados em tornar ainda mais fortes os v~nculos que unem
as nações de América Latina e em assim contribuir para a solidariedade e integração regionais;
Desejosos de ampliar_ a cooperação política, econômica, comercial, cultural, científica e técnica entre os dois Estados;
Persuadidos da fecundidade do diálogo politico, entre os dois
Governos, sobre temas de interesse comum,

Resolvem concluir o presente Tratado:
Artigo I
As Partes Contratentes convêm elll. inStaurar

e aperfeiçoar mecanismos de entendimento e cooperação sobre assuntos de interesse
comum, tanto no plano bilateral como no regional e multilateral.
Artigo II
Para alcançar os objet.ivos previstos no Artigo I, as Partes
estabelecem uma Comissão cl.~ coorp_enação Brasileiro-Colombiana,
S_ém _prejuízo da utilização de outros mecanismos de mútua conVeniêD:cia.
Artigo III
A Comissão de Coordenação Brasileiro-Colombiana terá por
finalidade fortalecer a co"Operação entre os dois paises, analisar e
acompanhar assuntos de interesse c.omum referentes à politica bilateral, regional ou multilateral, e igualmente propor aos respectivos Governos as medidas que julgar pertinentes, especialmente
nos seguintes campos:
a) proj etos econômlcos de importância _para as relações bilaterais e multilaterais, como os relativos a infra-estrutura, complementação industrial e programas de inversões mútuas'"'()U conjuntas
em outros países;
b) intercâmbio comercial e medidas para assegurar seu incremento e diversificação, tanto do ponto de vista global como do relacionado com o comercio fronteiriço, tendo em conta. para este
último, os compromissos derivados dos acordos sobre cooperacão
·
amazônica;
c) aperfeiçoamento dos meios de transporte ep.tre os dois
países;
d) cooperação técnica, especialmente no setor agropecuário, e
intercâmbio cultural, científico e tecnológico.
Artigo IV
A Comissão de -coordenação se comporá de uma secção de
. cada Parte, presidida pelos Ministros das Relações Exteriores ou
seus· Representantes Especiais, e integrada por Delegados designados pelos respectivos Governos. A Comissão de Coordenação reunirse-á. alternadamente no Brasil e na Colômbia. em data_ acordada
por via diplomá ti ca.
A Comissão de Coordenação incorporará, como Subcomissões,
as Comissões Mistas Especificas e poderá ademais estabelecer grupos de.trabalho nos campos que estime conveniente. As Subcomissões e os grupos· d-e trabalho submeterão seus relatórios e os resultados _de suas atividades à Comissão de Coordenação.
.. ·
Artign v
As Partes Contratantes celebrarão, sempre que as circunstãncias o aconselharem, protocolos adicionais ou outros tipos de atos
internacionais sobre ~ssuntos de interesse comum.

..

..
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O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos Ins-

trumentos de Ratificação e terá vigência indefinida. Qualquer das
Partes Contratantes poderá denunciá-lo; a denúncia surtirá efeito
noventa dias após o recebimento da notificação respectiva.
Feito em Bogotá, D.E., aos 12 dias do mês de março de 1981, em
dois exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República da Colômbia: Diego Uribe Vargas.
As Comissões de Relações Exteriores, de Economiae de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1981
(N• 91/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova. o texto do Acordo de Cooperação Econômica,
Científica, Técnica. e Cultural, concluído entre o Governo
da República. Federativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em Brasília, a 18 de fevereiro de
1981.

O Congresso Nacim>al deereta:
Art. 1.° Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e CUltural, concluído entre o Governo
da República Federativa do Brrusià e o Governo da Repúbl!ca Popu11ar do Congo, em BraJsili,a, a 18 de fevereiro de 1981.
Art. 2.0 Este decreto leg!slaJtivo entraa-á em vigor na data de
sua jYUblicação
MENSAGEM N.0 74, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congre.sso Nacional:
De conformidade oom o dispooto no art. 44, lneLso I, da Constituição ;F\edeTal, tenho a honra de <mbmeter à elevada con:sidera'Ção de Vossas Excelências, acomp-anhado de Exposição de Motivoo do SE"nhor :Mimstl'o de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Aeo~do <le Cooperal,'ão Eeonômica, Científiea, Técnica e
Cultural, concluído entre o Governo da ~ública Federativa do
Brasil e ·a República Popular do Congo, em Brmsilia, a 18 de fevereiro de 1981.
Brasília, 23 de março de 1981. - João Figueiredo.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o DAF-DAI/SAL/77/644 lB46J (A46),
DE 17 DE MARÇO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO ·DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Bapt.i.Siba de Oliveira Figueiredo,
Presi·dente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honroa. de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que, por ocasião da visita oficial ao Brasil do :Ministro dos Negócios Estrang;eir03 da República Popubr do Congo, foi assinado, em
Br:asília, a 18 de feveveiro do OOI'Iret_te ano, o "Acordo !de OOoperação Económica, OienJtífica, Técnica e Cultural" entre o Brasil e o
Congo.
2. O rel:acionamento entre o Brasil e a República Popular
do COngo tem-se dle\Senvolvido signlficrutivamenba, desde o ootabeleclmento de relaç()es dJ.plomática.s, há um ano, como reSiultado
da polítl~a brasil:eWa de aJproximaç:ão >Com :as naçõ:es afri·canas. e
de crescenrte oom·atório de intere&.3'85 comuns,
3. A República POpulOJr do Gongo tem demonstrado grand~
interesse em dinamizar a cooperação com o Brasil, sobretudo- em
campos tais como agriculturo., CO!llStuução móoviária, pesca, formação proflsslon·al, ml!nero.çãc e outros.
4. O Acordo que ac~ba de oor assinado prevê a criação de
uma Comissão Ml·Sita Brasil-Congo 1 que p-enrrirti:rá identificar e regulamentar as- possibilidades de ooop.eração ·entre os tioils países.
5. Nessas condições, remeto projeto de Mensagem ·ao Congresso Nacional para enoaminh.,mento do ·w- do presente Acordo
à apreciação do Congresso Nacional, ca..so Vossa Excelência assim
haja por brem.
Aproveito a oportunidade pa.ra renovar a VoiSSa Ex·celência,
Senhor Presidente, ·os protestos do meu mais profundo re•speito.
- R. S. Guerreiro.
ACORDO DE COOPERAÇAO ECONOMICA, CIENTíFICA, Tll:CNICA
E CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERA·
TIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA POPULAR
DO CONGO
~
O Governo da República Federativa do Brasil e o Gcverno da
República Pop'Ular do Congo.
·
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Desejooos de aprofundar os Laços de amizade existentes .entre
os >dois paf.~es e seus ;povos;
Conscientes da necessidade de alcançar uma ampla cooperacão com vistas a seru desenvolv:imJen.to económlco, científico, técÍlico e cultuTal;
Reconhecendo as vantagens que resultam de uma cooperação
bilateral mais estreita nos domínios económico, cienrtífico, técnico
e cultural, com base no respeito aos princfpio3 de soberania .e independência nacional, de igualdade Ide direitos e vantagens mutuas,
d.e não-ingerência nos assuntos internos;
Convieram no seguinte:
Artigo I
As Partes Contr.atantes d·ecldem, no limite de suas possibilidad-es, cooperar nos campos económico, cierutifico, técnico e cultu·ral.
Artigo

u

No quadro do presente Acordo, é prevista a conclusão d•e acordos e.speciais no ãmbito das áreas definld"" no Artigo I.

Artigo III
1. A fim de faeilitar oa implementação da coope·ração prevista pelo presente Acortio, fica instituída uma Comissão Mi.:;ta,
composta por Representantes dos doi·s GOv€rnos e por seus .peritos.
2. A Comi!Ssão MiSta terá- a seu cargo velar pela implementr.ção e pelo bom andamento do presente Aco·rdo, e •tem por m.i::;~ão
a pesqUisa das vias e m-eios .sucetíveis de reforçar a cooperação
entre os dois paí:::es, princilpalmente nos dom:nios come·rcial, cientifico, técnico e •cult.ural.
3. No quadro de sua missão, a Comtssão Mista submeterá
suas recomendações aos doi3 Governos.
4. A OOmhssão Mista poderá inSJtituir, sempr·e que necessário,
subcomissões especializadas para a realização de estudos ruprofundados Jde problemas esp-ecíficos.
5. A Comissão Mista reunir-se-á a cada dois anos, aLternadamente no ter·ri·tório da República Federativa do Brasil e da República Popular do Congro. Poderá, no entanto, reunir-se em .sessão
extraordinária sempre que: uma da·s Partes Contratantes o solicite.
Artigo IV
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca dos

Instrumentos <le Ratificação ·ent~e as duas Partes. Te·rá validadepor um perjQid'o de 5 (cinco) anos e será renovável por recondução
tácita por novos períodos de 5 /cinco) anos. a menos que uma
das Partes notifique à outra por via diplomâtica e com uma antecedência de 6 (s.eis} meses, sua deci.s:õ.o de denunciá-lo.
Feito em Brasília, aos 18 dias do mês de fevereiro de 1981, em
dois exemplare3 originais, nas línguas portuguesa e f;·ancc.sa, sendo amlxls os textos igualmente autênti'COS,
Pelo Governo da Repl)blica Fede·rativa do Brasil: R. S. Guerreiro.
Pelo Governo da República Popular do Congo: Pierre Nzé.
Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Educação e Cultura.)

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N' 21, DE 1981
(N' 89/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica
e Industrial entre o Go"·emo da República Federativa (lO
Brasil e o Governo da República Portuguesa, conciuído
em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
o-congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação
Econômica -e Industrial entre o_ Governo ·da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, concluído em
Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.
Art. 2. 0 Este decreto legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N.O 71, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de
:Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaç~s Exteriores,
o texto do Acordo sobre Cooperacão Económica e Industrial entre
o Governo da República Federátiva do Bra.::il e o Governo da.
República Portuguesa, concluído em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981
Bi'asília, 16 de março de 1981. - João Figueiredo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVO.S N." DE-I/DAI179/800C846) (F42) DE
9 DE MARÇO DE 1981, DO SENHOR MINISTRo DE ESTA.DO
DAS RELAÇõES EXTERIORES.

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

'

Senhor Presidente,
T_enho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelencra o texto do A.oordo sobre CoopeTação EJconômica e Industrial entre Brasil e Portugal, assinado em Lisl>oa, a 3 de
fevereiro de 1981, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, Senhor André Pereira Gonçalves, e por mim por ocasião
da visita de Vossa Excelência àquele pais.
'
2. O mencionado Acordo visa a intensificar a cooperação
eoonômlca entre os dois países,. mantendo a COmissão Econôn:üca.
Luso-Brasileira, criada !Pelo Acordo de Comércio de 1966, como
órgão d·o consulta e coordenação.
3. Permito-me encarecer à Vossa Ex!celência a conveniência
de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo para
tanto necessária a prévia autorização do Oon~resso Naciontal,
conforme os termos do art. 44, inciso I, da COnstituição Federal.
4. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de
mensagem ao Congresso Nacional, para que Vossa Excelência, se
assim houver por bem, encaminhe o texto do anexo Acordo à
consideração do .Poder Legislativo.
Aproveito a opo.rtunidade .para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo- respeito.
- Saraiva Guerreiro.

AOORDO ElNTRE O GOVERNO DA. REPúBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA PORTUGUESA
SOBRE COOPERA.ÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL

O Governo da República Federativa do Bra.sil e o· Governo
da República Portuguesa,
Desej,osoo de fortalecer os tradicionais laços de amizade que
unem seus .paises, e de intensificar a coOperação econômlca e
industrial em base de igualdade, visando ao benefício mútuo de
ampos os .países,
Acordam no segruinte:

Artigo m
A.s Partes Contratantes l>rocurarão facilitar, na medida do
pos~ívei.. as formaiicta9-es relacionadas com a preparação, contrataçao e implementaçao da coo;peração dentro do quadro deste
Acordo.
Artigo IV
A COmissão Econômiea Luso- Brasileira, c.ria.da pelo Acordo de
COmércio, assinado em Lisboa, a 7 de .setembro de 1966 sem
prejuízo de sua competência original, manter-se-á como 'órgão
de consulta e coordenação para os assuntos decorrentes do presente Acord,9, enquanto este for válido.

Artigo V
1)

2) Nos casos em que se revelem urgentes e sempre que as
duas Partes considerem oportuno, os projetas e as ações a realizar
no quadro de colaboração reciproca poderão ser apreciados através
dos canais diplomáticos.
Artigo VI
1) As Partes COntr3Jtantes notificar-se-ão por via diplomátiea, do cwnprim-ento das formalidades constitucionais exigidas
por ambos os .países para a entrada em vigor deste Acordo. O
Aeordo ep.trará ~m vigor 30 (trinta) dias após a data da última
dessas notificações.

2) o .presente Acordo terá vigência por um período indeterminado. Qualquer das Partes Contratantes ooderá notificar à
outra, por via diplomática, sua decisão de denunciá-lo. Neste
caso, a, denúncila surttrá efeito seis me.ses ·a contar da data
de recebimento da notificação.
Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados
para· esse fim, assinaram o presente Acordo.
Peito em Lisl>oa, aos 3 dias do mês de fevereiro de 1981. em
dois _exemplares originais, no idioma português, sendo os dois textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da Repúblioo Federativa do Brasil: Ramiro
&raiva Gu~ro Pelo G)orverno da Re!l)t'jblica Portuguesa:
André Gonçalves Pereira.

Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia.

Artigo I

PARECER
PARECER N• 728, DE 1981

mutuamente a cooperação econômici e industrial entre instituições, organizações e empresas interessadas nos respectivos países.

Da. Comissão de Constituição e Justiça., sobr-e o Pro'-

jeto de Resolução n.0 35~ de 1978, que "altera os artigos 62

n

As formas, modalidades e condições_ para cooperação dentro
do quadro deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas instituições, organizações -e empresas interessadas, com. base nas leis
e demais atas normativos dos respectivos países, e poderão incidir
entre outros, sobre as seguintes atividades:
'
1) realização conjunta de estudos- e projetas de desenvolvimento industrial, agrícola ou de ollftros setores;

2) construção de novas instalações industriais ou ampliação
e modernização das existentes, e realização conjunta de projetas
de eXl!Ploração, aproveitamento e valorização d<> recursos naturais
e da transformação de matérta.s-prlmas;
3)
constituição de sociedades mistas, respeitando a legislação
dos dois .p-ai.s.es, de p-rodução, eomm-clalização e financiamento,
especialmente sob a forma de joint-ventures;
4) conclusão ele acareias lnterbancár!os e concessão de condições d ecréditos preferenciais, tendo em conta a legislação vigente
nos dois países e os respectivos compromis-sos internacionais.
com vistas a facilitar a implementação das ações .previstas no
presente Acordo;
5) prom-oção, no âmbito de acordos especificas. das ações
adequadas para facilitar e desenvolver o rtrãfego marittmo e aéreo
entre os dois países;
6) participação em feiras, exposições e atividades simila:tes
que se realizem nos dois países;
7) colaboração entre os organismos oficiais oompetente-s em
matéria de turismo, com o objetivo de pro·mover e intensificar
as correntes turísticas entre os dois paises; e
8) colaboração com vistas ao desenvolvimento de relações
entre empresas para a realização de estudo.::; de biavilidade.

A Comissão IDconômiCa Luso-Brasileira reunir-se .... á, alter-

nadamente e·m Brasília e Lisboa, sempre que os dois Governos
julguem necessário.

As Partes Contratantes encorajarão e procurarão desenvolv~r

Artigo

Setembro de 1981

e 93 do Regimento Interno do Senado Federal".

Relator: •Senador Aloysio Chaves
o presente Projeto de Resolução, nas palavras <lo seu pró'Prio
Autor, o nobve Senador Jitamar Franco, '~estabelece a distinção
entre os mandatos de Senadores, consoante o seu processo de escolho: vedando a participação dos eleitos ind!r.etamente na composição ·ãa Mesa e no exerci-cio da Presidência ou Vice-Presidência
das Comissões Permanentes" Clustilficação de fls.).
A. proposição quer alterar o Regimento Interno do Senado
para lograr tal objetivo.
A. formalização de tal Projeto só se jusj,ificou, quando apresentado em 1978, pelo cruor dos debates que envolveram a Emenda
c onstituciona'. n.O 8, de 1977, no contexto da qual se criou a figura do Senador eleito pelo surfrigio de co'léglo eleitoral.
O autor na Justificação do Projeto, aludindo a<> per!odo do
Império lembra a figur-a do Senador nomeaão, na ba.s:e de um
terço "á totalidade da lista dos eleitos. antes da Constituição de
1891.

Não ressalta, porém, que jamais ocorreu:, naquela época. qualquer distinção constitucional entre o sen:il.dor nomeado e o Senador ele·ito. Tratou-se, naque·,e perí.-:do do Império, de um processo de escolha que pareceu correspon-der ao interesse ;públic-o.
Depois de inv:estidos nos .seus mandato.s_. tanto o nomeado como
o eleito passavam a ser sim'Ple~mente Senadores, abrangidos igualmente pelas mesmas normas r-egimentais.
O e"'emplo citado, também na Justificação do Vlce-Preüdente da República, que presidia o 'Senado ·e tinha apenas o voto
d·e qualidade - a demons.trar, .segundo o Autor, a diferenciaçi
de prerrogativas entre os membr~s do ~enado - nada tem a ver
com o contexto em debate. O VlCe-Presldente da República era
igualmente eleito em sufrágio direto e secreto e, por Imposição
dos p-receitos constitucionais entã,.o vigentes, tinha por missão,

•

•

a:lém de substituir o Presidente da República na ordem de sucessão,
presidir o Senado. Não era, pois um Senador, mas um Vice-Pre.sidente da Repúb'ica com atribuições .singuiar_.e·s - e tradicionais junto ao Poder Legislativ·o, e mais particularmente junto ao S-enad'O- sempre definido como o "PO'd.er Moderador da fase republicana:.
O acfv,ento do Senador indireto, mais modernamente. foi .sabidament.e o resultado de um~ conjuntura política difícil para
o País. Esta.beleceu-se, por p!'eceituação constitucional_ que dete~
minado número de Senadores- develia ~eT e_scolhido por determinado procesoo eleitora:!, ·e o Congresso. na sua Sóbef'ahia pre::::ervou
essa fórmUla durante o período em que. pJr maiori.a. dos se-us
me·mbros, a poderia ter extinto. Trato·u-$e. poi.s da_ in_=;t2tuicã.o_ de
um novo processo el·eitoral determinad•') pela Const1tu1çao. E elto.s
e investidos os que cumpriram a no~ma _:Vigente, não os acompanhou qualquer diferenciação na.s p!'.erroga-tiva.'3_ das funções. os
que se sufragaram através dos GoMgl9~ Eleitorais_ por:a~to. pa.ssaram a ser Senadores, todos inv~~t,1cTo.s dos me.s.m.as à1re1tos e
deveres inerentes à sua. missão política. _Seria um contra-senso admitir-se que um Regimento Intemq pc1de~se criar díscipii~a·m~::mtos
diferentes entre m-embros de uma me.sma casa do LegJ.s1atiVO.
;._ inconstitucionalidade d'O Proj·eto é gritante _ _já que, por
disposições regimentais, deseja criar distinções repelidas pela
oonstituição.
P.o.r outro lado. o prcces.~-o de eLeição :lo Senad>::lr índlr-e-to desa.pai"e·ceu com a Emenda Consti~ -1ciona· n.o 15 ele 1980, en'tre nós
permanecendo os que cumprem seus mand·atos por força das dispo3iGêe:; constitucionais vigentes à _.época d·as últimas eleições f~
derais.
o Projeto, portanto, _a·lém da_ sua o~ten:.iva inco:J.stitucionllidade, está prejudicado, motivo que me leva a opinar_ por_ sua
rejeição.
Sala das Oo_l:D.is_.sões, 16 de setem~ro de 1981. - Nelson Ç_~rne-iro,
Prestr.ent.e. - Aloysio Chaves, Rêl.ator - Martins Filho - Raimundo Parente -

Furlan -

Bernardino Viana -- Jooé Frageili -

Aderbal Jurema -

Amaral

Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

O Expediente lido vai à

publicação.

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1"'-SecretArio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 272, DE 1981
Estende ro direito ao adicio.nal de insalubridade aos
trabalhadores que especifica.

O Gongre.sso Nacional d-ecr,eta:
Art. 1.0 Têm direito a aposentadoria especia'. deoorr.ente de

trabalho insalubre tod'o.s os tr&balhadore.s que exercem atividatde
e·m exploração de pedreiras, inclusive o mar1·oeiro, o ferreirQ, o
encunhador, o marteleiro, o mac-aqueiro o ali,rr;t.ep.tador de britadeira, o servente de pedreiras e o motorista de pe-dreira.
iUt. 2. 0 Esta: lei entrará em vigor na dat-a de sua publicação.
Art. 3.o Revogam-se a.s disposições em contrário.
Justificação
Para efeito d·e aposentadoria -e~pecial, no Quadro I anex..o ao
regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 72.711, de 6 de setembro
de 1973, constam as .seguintes atividad'e.3: P:erfurador, ca:vouqueiro,

encarregado de fogo (Blaster) e operador de pá-mecâruca.
Entretanto é evidente o (\esconhecimento da. autoridade que
compilou este eLenco de tra,balhadores na exploração de pedreiras,
eis que, s-e tivesse pesquisado na fonte verificaria ali, um número
muito maior de exercente& de atividades efetivamente- insadubres.
Tal é o motivo do presente projeto de lei, "'J>resentado em
a.tendim€nto a reivind1cação do Sindicato dos Trabalha..ctor.es nas
Industrias de Extraç.ão d-e Mármores, Calcár.eos e Pedreiras de
Petrópolls.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1981. - Nelson Ca.rneiro.

rAs comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de F~nanças.J
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 273, DE 1981
Introduz modificação na Lei n.o 6.251, de 8 de outubro de 1975, que instituiu "normas gerais sobre desportos".
O Oongresso Nacional decreta:

Art. 1.0 l1: acrescentado ao art. 49 da Lei n.0 6.251. de 8 de
outubro de 1975, o seguinte § 2.0, com renumeração ·do único
existente:
"Art. 49.
§ !,O
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§ 2.o A União e os Estados consignarão verbas orçamentárias destinadas a custear, em cada ·e~ercício, _programas de treinrunentos, viagens, aquisição de equipamentos e outras necessidades de atletas amadores e vete~
rano.s que venham a participar de compet1Ções de atletls~
mo, no País ou no exterior, na condição de seus_ representantes."
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei n.o 6.251 .. editada em 1975, cuidou de instituir normas
gerais sobre desportos~ preocupando-se em regrar todas as ativi-

dades -e modalidades desportivas, fixar uma política nacional a
respeito do assunto. prever recursos para o seu desenvolvimento,
disciplinar o desporto comunitário, o olímpico, o est~dantil, militar, classista etc., indo até à r_;eorganização do Conselho Nacional
de Desportos e outras m·edidas pertinentes.
Nela, nos arts. 45 a 50, foram estabelecidas medidas de proteção especial aos desportos, particularmente no que _rs.e r_;elaciona
com a possibilidad-e de abatimentos do imposto de renda por contribuições pr.estadas às entidades que se dedicam à prática desporttva, com a isenção de tributos na importação de equipamcntor;
e.':•}Jortivos .só produzidos no estrangeiro, com a concessão de bolsaS -·d·e--e.stuôo e atlet&.·: c c.:m :) n.bono d_.. falt~).s deron-cn'tes da
p:3.rt!cipação de atl-etas em competições oficiais.
Eis ai. portanto, o luga;r adequado para fazer consignar a
medida aqui pleiteada que nada mais é do que uma nova forma
de proteção aos desportos, máxime quando praticados por amadores e veteranos representando o Brasil ou os seus Estac'tos.
A cada vez que um atleta desses precisa participar de uma
competição, o que temos visto ê r-ealmente chocante, eis cr-J.e não
dispõe de recursos para treinar ou mesmo para adquirir os uniformes e demais equipamentos necessários à prática desportiva c
até para as simples despesas de viagem.
Devo le·mbrar, por último, que o projeto ora apresentado :;
consideração da Casa resulta, principalmente, de reivL'fldicação
do v-ereador _-\ntônio Antunes Fonseca, da Câmara Municj.pal de
Sorocaba, SP, que a formalizou através de requerimento àquel8.
ed.I!dade em 23 de junho de 1981.
D<.:! qualquer modo contamos com a compreensão e apoio de
nossos ilustres Pares para a aprovação da medida aqui projebda.
j~tsta sob todos os aspectos.
Sala das Sessõ~s. 23 de setembro de 1981. - Orestes Qué1·cb..
LEGISLAÇJW CITADA
LEI ·~.o 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975
Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras
providências.

Art. 49. Os órgãos oficiais incumbidos da concessão de bolsas de estudo dev.erão concedê-las, preferencialmente, aos alunos de qualquer nivel q,ue se sagrarem campaões desportivos, nas
áreas estadual, nacional e internacional, d-esde que tenham obtid-o
aproveitamento escolar satisfatório.
Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se estendem aos
campeões desportivos que não estejam .estudando por carência
de recursos.

Às Comissões de Constituição e Justiça. de Educação e Cultura e
de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetes lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido' pelo Sr. l9~Secretârio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 325, DE 1981
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anaís do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro, na Sessão de Abertura da XXXVI Assembléia~Geral
das Nações Unidas) em Nova Iorque, no último dia 21 de setembro.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1981. - Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que vem
de ser lido serã publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora, nos
termos regimentais.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência comunica
que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento, por ter recebido parecer contrârio quanto ao mérito, da comissão a
que foi distribuído, do Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1977, do Senador
Orestes Quércia, qtie acrescenta item V aO art. 130..da Consolidação das Leis
do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação das seguintes matérias:
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1980;
-Projeto de Lei do Senado n' 100, de 1981; e
- Mensagens Presidenciais n9s "190 e 214~ de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na sessão anterior, foi lido
o requerimento n"' 323, de 1981, de autoria do nobre Sr. Senador Evandro
Carreira, solicitando autorização do Senado Federal para participar, como
Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXVI Sessão da
Assembléia-Geral das Nações Unidas.
O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade por falta de
quorum.
Passa-se, portanto, à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado_ o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Raimundo Parente- Helvídio Nunes- Martins Filho- Humberto Lucena- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Jutahy Magalhães- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto
Saturnino- Tancredo Neves- Amaral Furlan- José Caixeta- Henrique
Santillo - Benedito Canelas - Vicente Vuolo - Evelásio Vieira- Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ finda a Hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Continuação da votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como
conclusão de seu. Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que autoriza o Governo dÕ Estado do
Mato Grosso do Sul a realizar operação de -empréstimo externo no
valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos),
destinados ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362,663 e664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, ]9 pronunciamento: pela constucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 pronunciamento: favorável à Emenda n9 1 da Comissão de
Finanças, com voto vencido, em se"parado, do Senador Mendes Canale; e
- de Finanças (29 pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
A matéria teve a votação iniciada na sessão de 10 do corrente, tendo sido
aprovado o projeto e adiada a votação da emenda a ele oferecida, por falta de
quorum.
Em votação a Emenda nv I, da Comissão de Finanças.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Voltamos, Sr. Presidente, em virtude do impedimento de ontem a discutir a emenda do empréstimo de- trinta milhões de dólares- a Mato Grosso do
Sui, que deveremos votar na sessão de hoje.
Ontem, Sr. Presideflte, havíamos dito aqui, vencendo críticas e objeções
de ilustres Senadores do PDS à nossa posição contrária ao empréstimo, que
estávamos levantando mais uma vez a nossa posição, sustentando esta posição, ratificando esta posição de que esse dinheiro, exatamente esse empréstimo em dólares representa, indubitabelmente, um impulso à tendência inflacionária qUe se verifica na vída brasileira,
Ontem, havíamos dito aqui que esse empréstimo tinha tido duas fases: a
primeira fase, do ex-Governador que apresentou um plano de trabalho; e a
segunda fase, em que o Governador que o substituiu, o novo e atual Gover~
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nador, modificou o plano de trabalho, o plano de obras, o plano de aplicação
desse empréstimo, alterando a malha rodoviária que se pretendia construir e
outros itens da sua mensagem.
E, Sr. Presidente, hoje, chegou~me às mãos, vindo de Mato Grosso, com
a data de 18 de setembro- portanto, de há poucos dias- um recorte dejor~
nal, dizendo o seguinte: "Estado começa a pagar servidores na terça-feira." E
já, até, paiece-nie que com um atraso no pagamento ao funcionalismo.
Diz, aqui, o jornal: '"Muíto riiais grave, entratanto, é a situação do professor contratado, que não recebeu salários relativos a junho, julho e agosto"
-portanto, hâ três meses que o Governo do Mato Grosso estâ atrasado com
o salârio dos seus servidores. E, finalmente, diz o seguinte:
~·o volume dos empréstimos a serem captados no exterior é que causa
preocupação entre os economistas, não apenas pela necessidade futura deresgate, mas também pelas altas taxas de juros internacionais que elevarão os
volumes de juros semestrais e, calcula-se em dinheiro atual e com base no
atual valor do dólar, em mais de lO bilhões de dólares, valor que aumentará à
medida que o cruzeiro for desvalorizado. O pior porém, poderá ocorrer quan~
do chegar a época das amortizações.''
Sr. Presidente, isto é o jornal que diz. Recolhemos reclamos da população de Mato Grosso do Sul com relação à dívida.
Nós estamos no último ano eleitoral, ou melhor no último ano da fase
eleitoral. Dentro de mais um ano, nem o Senado estará realizando aquelas
sessões propiciatórias de tantos empréstimos. Todos nós estaremos empenhados na campanha eleitoral - uns, para continuarem; outros, para desistirem
da vida pública, mas mantendo a sua campanha, mantendo o fogo sagrado,
ajudando amigos para que continuem a chama sagrada dos nossos ideais em
defesa do povo.
Assim, Sr. Presidente, continuando o exame da emenda, verifiquei o que
disse ontem, o que nos círculos intelectuais nós dissemos, que a emenda é pior
do que o soneto, mas, neste caso de Mato Grosso, a emenda é melhor do que
o soneto. O soneto que nós aprovamos é que não vale nada. Agora é que chegamos ao cerne da questão. E a emenda que estamos hoje aprovando. Se não
aprovarmos a emenda de hoje, Mato Grosso fica esperando, fica vendo navios pelos trinta milhões de dólares, que convertendo-se em cruzeiros, representam três bilhões de cruzeiros, que vamos colocar nas mãos do Sr. Governador Pedro Pedrossian.
Sr. Presidente, eu espero que o Senado, mais uma vez, vote reconhecendo que nós estamos numa época em que a inflação está nos devorando - atê
a no~sa postura de Senador está sendo devorada, está sendo mareada pela inflação. Tudo na vida brasileira está inflacionado, frouxo e fermentado, tudo,
sem exclusão de nada; até a familia também está fermentada pela inflação.
Nesta hora em que a hossa guitarra vai jogar em circulação, vai fabricar três
bilhÕes de cruzeiros para serem empregados em Mato Grosso do Sul num
plano de obras que está em desacordo com o plano iniCial, modific3.do que
foi, apresentado com uma página datilografada em papel carbono, Sr. Presidente, nesta hora o Senado precisa se valorizar. Se nós próprios nos desvalorizamos, ninguém nos dará valor.
Sei que o nobre S~nador Benedito Canelas agiu, diligenciou em comple~
tara documentação de que necessitava. Mas é que hã outro Goverri8.do"r, há
outro plano de obras. Tudo diferente, Sr. Presidente. Não é aquele primeiro.
Mudou-se, no Senado, a posição do empréstimo e o próprio empréstimo.
Mudou-se tudo, Sr. Presidente. Tanto mudou que aquele primeiro plano foi
todo abandonado e vieram a ratificar um outro através dessa emenda, que é a
emenda que é melhor do que o soneto. O soneto é para se jogado na cesta de
pepeL O soneto era o empréstimo, o artigo principal. Este é o acessório, agora. ln cauda venenum. Na cauda é que está o veneno, é nesta emenda que nós
vamos votar.
Leio, Sr. Presidente, a declaração do Sr. Golbery, de que toda vez que o
Senado impede a votação dos empréstimos, alivia a carga para a República e
para a União. Hoje, S. S• é um santo que caiu do altar da nobre Bancada. E
eles parecem que não dão muito ouvido ao nobre General Golbery. Mas, S.
S'- fez esta declaração que eu li.
Sr. Presidente, vou encerrar. O apelo que faço nesta luta na qual nós estamos empenhados até os ossos é no sentido de que o Senado se valorize. Os
empréstimos estão chegando às mancheias. Hoje temos 21 empréstimos, cujo
total de dinheiro nós vamOs sOmar e vamos anunciar aqui. Esta soma de dinheiro vai provocar um -impacto violento no valor da nossa moeda.
Sr. Presidente, vou requerer verificação de quorum. Aviso aos navegantes: eu vou requerer verificação de quorum. Então, faço um apelo à nobre
Bancada que, pelo menos, nãO aprove eSseS trinta milhões de dólares querepresentam três bilhões de cruzeiros, lançados na circulação, inflacionando
ainda mais a inflação brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação.
<;> Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Murilo Badaró, pela ordem.
O SR. MURILO BADARÓ- Seria possível à Mesa ler o teor da emenda que se vai votar?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Sr. !O-Secretário procederá à leitura da emenda.
O Sr. 1~'-S~cretário procede à leitura da emenda
O SR. MUR!LO BADARO- Com os agradecimentos pela atenção da
Mesa, indago ainda de V. Ex• é possível que se prevaleça o princípio geral do
Regimento, de que, a requerimento da Liderança, pode ser retirada a proposição, no caso a emenda?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A minha decisão pronta é
contrária ao-entendimento de V, Ex• Aliás, V. Ex• fez uma consulta. A emenda signiflca uma reapreSentação do plano de aplicação e o nobre Relat9r, que
é o Senador Benedito Canelas, quando apresentou a emenda, diz no seu pare-cer:
·~No encaminhamento da votação. solicitamos à Presidência da
Mesa, a anexação ao projeto, de uma. nova autorizaçãO legislativa
(Lei n'? 219, de 6 de maio de 1981), tendo em vista que a Lei anterior
(no 189, de 18 de dezembro de 1980) autorizadora da mesma operação, não atendia plenamente os interesses daquele Estado face
constar, em seu art. 29, referência a um anexo descritivo de trechos
de rodovias constantes do sistema viário do Estado de Mato GrosSo
do Sul, considerados prioritários pela administração anterior, não
recebendo o mesmo tratamento pelo atual Governo Estadual.,,
Ora, diante disto, a emenda foi decorrência de uma modificação do Poder Legislativo Estadual de Mato Grosso em relação às prioridades estabelecidas para o seu plano viário. Se nós aqui retirarrrios a emenda, estamos tam~
bém desautorizando o próprio Poder Legislativo de Mato Grosso que apresentou uma modificação no seu plano de aplicaçãb, considerando que as
prioridades anteriores não eram mais as _atuais.
De modo que, diante disso, eu não poderia, a requerimento d~ Liderança, pura e simplesmente, retirar a emenda como decisão da Mesa.
Q SR. MURILO BADARÚ- Permite V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Pois não.

O SR. MURILO BADARO -Com relação ao mérito da emenda eu
não tenho que discordar de V. Ex•, eu apenas queria uma interpretação com
relação à possibilidade da Liderança retirar uma emenda ou uma proposição,
sendo ela originãria de uma Comissão. Essa que seria a interpretação que eu
gostaria de ter da Mesa.
·
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Precisamente dentro deste
quadro é que eu me reporto. Primeiro) o mérito da emenda levou o Senador
Benedito Canelas~ como relator, a apresentá-la na Comissão. A Comissão de
FinançaS aprovoU-a ·por maioria. Foi sUbmetida .à Comissão de Constituição
e Justiça que aprovou. Em conseqüência, eu acho que o que se aplica, em retirada de proposições~ é o artigo 280 na ·sua alínea b:
.
uA retirada de proposições em curso no Senado ê permitida:
b) a de autoria de Comissã9, mediante requerimento do Presidente ou do Relator da matéria, com a declaração expressa de que
assim procede devidamente autorizado."
Por quem? No meu entender, pela comissão.· A comissão aprovou a
emenda, agora o Relator retira. Deve estar devidamente autorizado pela comissão. A interpretação que eu teria, neste caso seria: ou autorizado pela Co_missão oü- autorizado pelo Plenário, que é soberano.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas ·Passarinho) - Nobre Senador Murila
Badaró, até aqui eu me ative à anâlise m~is teórica do problema do que pro~
priamente ao caso pratico a que V. Ex•, no momento se reporta.
Tentei evidenciar que uma proposição dessa natureza em primeiro lugar
eujã a ateildi- no meu entender- de algum modo, violentando, no sentido
global. Porque, aqui, a proposição seria no todo e não apenas uma emenda
constitutiva de uma proposição. Esta a primeira parte.
A segunda, entretanto, ainda que passássemos por aí, teríamos um caso
que me parece, agora, já diante da possibilidade de apresentação de um requerimento de votação (que eu estava falando em tese, no caso) esse procedimento não é cabível. Não é cabível porque diz o Regimento que:
"O requerimento de retirada de. proposição só p~derá ser recebido antes 'de iniciada a votação. E quando se tratar de emenda, antes de iniciada a votação_ da_ proposição principal."
A proposição principal já foi votada, logo não caberia mais apresentar,
no caso, um requerimentO. E cOrri isso acho que, dentro do caso, que é o que
V.:. _Ex• a ele se reporta, não é pertinente a apresentação de requerimento da
retirada da emenda.
Ê a decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, peço verificação devotação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Sr. Senador Dirceu Cardoso jâ antecipou que iriã peâir verificação. Apenas quero seguir a trami~
tação normal, para que a Taquígrafia registre.
Aprovada a Emenda n'i' 1, da Comissão de Finanças, pede verificação
nominal, o nobre senador Dirceu Cardoso.
Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus assentos para passarmos à
votaÇão.
Quero tirar partido deste momento, para fazer uma declaração renovada
aos Srs. Senadores, porque hoje houve noticiário relativo à votação que me parece- não traduziu exatamente a questão de ordem que foí levantada
ontem pelo Senador Dirceu Cardoso, e por mim solucionada. Em nenhum
momento o Senador Itamar Franco foi desautorado. O Senador Itamar Franco, corno eu disse ontem, tomou a iniciativa de mandar cumprir um dispositivo, que é cada Senador dispor da sua chave correspondente a sua janela de
votação. Esta decisão, S. Ex•) como supervisor do PRODASEN, comunicou
a mim e ela foi adotada. Posteriormente alguns Senadores se sentiram desconfortáveis e desagradados com a idéia de somente eles poderem abrir a sua
caixeta para votação. Eu, então, com o conhecimento prévio do Senador Itamar Franco - portanto não houve qualquer tipo de desautoração de S. ex•
- determinei que as caixetas fossem abertas enquanto cada Senador permaneceria com a sua chave para, no caso de o querendo, fechá-la. Por isso as caixetas estão abertas e os Srs. Senadores vão passar à votação nominal.
Como vota o Líder do Partido Democrático Social?
O SR. MURILO BADARÚ - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como vota o Líder do
PMDB?
O SR. MARCOS FREIRE - Sim. Com questão aberta.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Como vota o Líder do PP?
O SR. EVELÃS!O VIEIRA -

Não. Com questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os Srs. Senadores jã podem votar.
Procede-se à votação
VOTAM .. SIM" OS SRS. SENADORES:

O SR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, perdoe V. Ex•, é que eu
acho que era importante esclarecer este fato, porque veja que no caso do
mérito da emenda, a aprovação do projeto estaria devidamente guarnecida
pela autorização legislativa, constante de uma lei aprovada pela Assembléia,
que foi a lei de dezembro de 1980. A no:va autorização decorre, segundo entendo eu da manifestação do relator, da modificação do plano viário, a que se
referiu a autorização anterior, o que não modifica a substância das coisas.

Aderbal Jurema- Agenor Maria- Ar-no Damiani- Benedito Canelas - Bernardino Viana - Eunice Michiles - Gilvan Rocha -João Lúcio
-Jorge Kalume- José Caixeta- José Lins- Lázaro âarboza- Murilo
Badaró - Nilo COelho - Passos Pôrto.
VOTAM .. NÃO" OS SRS. SENADO!ES:

Resta saber, no caso__.;. isto é o que eu gostaria que a Mesa esclarecesse,
por deferência de V. Ex• - se o relator pode solicitar uma manifestação do
Plenário para retirar a emenda) e, se assim o relator concordar, que tipo de
manifestação seria essa do Plenário? Seria uma votação normal ou através da
manifestação dos membros da Comissão. se isto seria suficiente, tal como
ocorre no caso do parecer oral.

Adalberto Sena - Affonso Camargo - Dirceu Cardoso.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Lourivat Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votaram :·siM" 15 Srs.
Senadores e '"NÃO" 3 Srs. Senadores. Houve uma abstenção.
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Não há número regimental para deliberação.
A Presidência, nos termo;; regimentais, irá Suspender a sessão por alguns
minutos a fim de aguardar a chegada ao polenário dos Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes.
·
Está suspensa a sessão.

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, favorâvel.

(Suspensa às 15 horas e 57 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 7 minutos)

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 Macapâ (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida conR
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
. -- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, uma vez que a
nova verificação será feita pelo processo eletrônico de Votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)

Procede-se à votação

6

VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES:

7

Aderbal Jurema - Agenor Maria - Amaral Peixoto - Arno Damiani
- Benedito Canelas - Bernardino Viana - Eunice Michiles- João Lúcio
-Jorge Kalume- José Caixeta -José Lins -Jutahy Magalhães- Lâza·

ro Barboza- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Freire- Murilo
Badaró -

Nilo Coelho -

Orestes Quércia -

Passos Pôrto.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Affonso Camargo M üller - Nelson Carneiro.
'

Dirceu Cardoso -

Gastão

ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Gilvan Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram favoravelmente à
emenda 20 Srs. senadores; contra 5. Houve uma abstenção.
Não houve "quorum" para deliberação. Fica, em conseqüência, adiada
a votação da emenda.
Nestas condições, a Presidência deixa de submeter a votos as demais matérias da pauta, todas elas dependentes de votação, que serão apreciadas na
próxima sessão ordinária.
São os seguirrtes os itens cuja votação é adiada.

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apre·
sentado pela COrilissão de Economia 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 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, favorâvel.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Andr~ (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 Municfpios, favorável.

2

9

Votação, em turno úriico~ do ProjetO de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dã nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio ChaR
ves; e
- de Saúde, favorâvel.

Votaçã.o, 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
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 constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste- do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão .de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição .e-JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãvel.

10

4

11

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 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.

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 au~Qriza a PrefeitUra Municipal de Çastanhal (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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

5

12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia comp conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupê (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, tendo

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 vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo !
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PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões:~
-de Consiituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munidpios. favorãvel.
13
Votação, em turno úiliéo, do Projeto de Resolução_n9 8, de 1981 (apresentado pela COmiSSãO ·cte Economia como conclusão de seu Parecer nq 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, favorâvel.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 64, de 19&1 (apresentado pela ComisSãO de Economia como conclusão de seu Parecer D9 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzerros- 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 Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juiidicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conC1usão 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, favorável.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resol~ção n9 5,' de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusilo de seu Parecer n9 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de s1,1.a dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conç:lus_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, 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, favorãvel.
18
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,
tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
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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, pel3. constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apre- •
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza à Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e Quarenta e cinCo centavos) o moiltànte de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Canstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorãvel.
21
Votaçã_o, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 60, de 19"81 (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,UO(Cento e-vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob nl} 397, de 1981, da Comissão- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
-votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economi"a como conclusão de seu Parecer n"' 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) ã elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciôade; e
-de Municípios, favorável.

23
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n' 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cri 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no,
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
24
VotaçãO, em tu~no 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.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversãrio da Revolução de Março de
1964.
26
Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante das empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
27

19

VOtação, em turno único, do Requerimento n9149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado HQ Nordeste é Vítima do Estouro do Ofçamento Monetãrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 594,
, de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiás a con-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
MarcOS -Freire, solicitando-üi'gêricía, hos termos do art. 371, c, do Regimento

28
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Interno, para o PrÓjeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providêncüis.

i9
Votação, em primeiro turilo, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professqres
colaboradores e auxiliares de ensino, e dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucion-alidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
30
Votação, em primeiro tu rito,- ·ao PrOjeto de Lei do Senado n'i' 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a ap~cação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dâl outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionafidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
--de Finanças, favorável.
31
Votação, em primelfo turrio (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Int~rno), do Projeto de Lei do Senado n'i'
357, de 1979, "do Senador Orestes QU.ércia, 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 Constituicào e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunh'a L.ima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
32
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do arL 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 n• 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes,Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34
Votação,· em primeirO tU.ino (apreciação preliminar da constitucionali~
da de e juridicidade, nos termos do art. 2% do Regimento Interno), do Proje~
to de Lei do Senado n'i' 163, de 1980,-dõ Senador OresteS Quércia, que diSpõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e JUstiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (a~
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favoráVeL
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Di r~
ceu Cardoso, de adiamento da discussão pa& reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Tem a palavra o Sr. Senador Gastão MUller, primeiro orador inscrito para depois da Ordem- do Dia.

Setembro de 1981

O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há algum tempo fiz um pronunciamento, nesta Casa do Congresso Nacional, referente às possibilidades da existência do petróleo na imensa planície de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, chamada em
português Pantanal e na língua castelhana de Chaco.
O interessante é que no Chaco, tanto paraguaio, como boliviano, existe
abundantes fontes de gás e prova cabal da existência de petróleo, mas, no
Brasil, numa área sedimentar de aproximadamente, 200.000 km 2 (duzentos
mil quilômetros quadrados), fundo do antigo Mar dos Xaraeís, geologicamente, portanto, propicia a existência do ouro negro, a PETROBRÁS, que
até hoje fez perfurações na área ou sejam nos duzentos mil quilômetro quadrados em onze lugares somente e profundidade máxima de 400 (quatrocentos) metros, considera-se, em condições de afirmar que não há petróleo no
PantanaL O pior é que a PETROBRÁS, agora, até por uma questão de coerência não quer dar o braço a torcer e não dá oportunidade a se fazer estudos
profundos na região, pai'alelarnente, a informações sempre negativas .que fornece ·a respeito do Pantanal, quanto a existência de petróleo.
Fez-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um movimento, no sentido de motivar o nobre Senador César Cais, Mui Digno Ministro das Minas e Energia,
visando, pedir-lhe para determinar, com energia, a realização de prospecção e
exploração de petróleo no Pantanal Mato-grossense.
Infelizmente, não houve, por parte do Sr. Ministro a energia esperada e
Cra o temor que eu tinha, pois, com toda a boa vontade, o Ministro César
Cais remeteu ao Sr. Presidente da PETROBRÁS, o Aviso no 317/81, datado
de 10 de junho do corren~e ano nos seguintes termos:
Aviso n' 317/81
Em 10 de junho de 1981
A Sua Senhoria o Doutor
Shigeaki Ueki
M,D. Presidente da Petróleo Brasileiro S.A, - PETROBRÁS
Senhor Presidente:
Tenho a satisfação de dirigir-me a V. St- para encaminhar os seguintes
documentos, a mim dirigidos, qtie solicitãm prOvidências para a realização de
prospecção e exploração de petróleo no Pantanal Mato-grossense:
a) Ofício no 1.031/81, de 28 de maio de 1981, assinado pelo Presidente da
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados;
b) memorial, de 6 de maio de I 981, assinado por membros da Câmara
Municipal e da Associação Comercial de Corumbá;
c) memorial, de 29 de abril de 1981, assinado por representantes do Estado :de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional;
d) memorial, de 20 de maio de 1981, assinado por memhros da bancada
do Estado de Mato Grosso no Congresso Nacional.
Dada a natureza do assunto, solicito de V. S• sejam determinadas as seguintes providências:
I. análise detalhada dos documentos retro-citados;
2. confrontação dos dados apresentados com os dados disponíveis em poder da PETROBRÁS;
3. conclusão a respeito da proposição apresentada nos referidos documentos.
Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. - César Cais. Ministro das Minas e Energia.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como o Sr. Ministro, não foi categórico, não deu ordem expressa para se realizar a prospecção e exploração
petrolífera no Pantanal, o Sr. Presidente da PETROBRÁS, exprimindo a
mentalidade reinante naquela empresa respondeu ao Sr. Ministro, no dia 23
de julho de 1981, dizendo que não há petróleo no Pantanal que o geólogo que
em nome dos "pantaneiros" luta pela causa, não possui argumentos técnicos
que convençam.
Trata-se do Geólogo Dr. José Bonifácio A, Souza,
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Presidente da Petrobrãs, fala no seu Oficio, em trabalhos da Empresa, no Pantanal. Que trabalhos, Sr. Presidente,
Srs. Senadores? Onze perfurações até 400 (quatrocentos) metros de profundidade, numa
área de 200.000 km 2 (duzentos mil quilômetros quadrados) representam um
grande labor na região? Então, confesso, não sei o que significa trabalho, em
termos de PETROBRÁS, neste imenso BrasiL O que se deseja, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é que o Sr. Ministro César Cais determine mesmo, dê ordem,
ao Sr. Presidente da PETROBRÁS para que elabore e execute imediatarriC:D.te, um plano de prospecção e perfuração no Pantanal Mato-grossense.
Faço, um apelo, às Forças Armadas, no sentido de se interessarem pelo
assunto de forma concreta, pois, o problema tem coloração de Segurança Nacional.
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--------------------------------------O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
O nobre Vereador Geraldino Martins de Barros, de Corumbá- MS, ve-

lho lutador pela causa que neste momento aventam-os, em carta afirll?a o\eguinte:
uJunto cópia da resposta do Dr. Ueki, enviando uma cópia da pales~ra
do Geofísico José Co~u(ioho (PETROBRAS), reafirmando a não existência de
qualquer indício de petróleo em nosso pantanal. Entretanto, tanto ele, como
o próprio Dr. Ueki, não tomaram conhecimento -da judiciosa e valiosa ~ro
posta de prospecção feita, na mesma reUnião de 27 f03, pelo nosso am1go,
Geólogo José Bonifácio.
Diante da resposta da PETROBRÁS para a Câmara Municipal, continuamos até aqui pessimista (100%) quanto a prospecção do nosso pantanal
pela PETROBRÁS."
r "Diante de tudo isso, continuo até aqui 100% pessimista, pois, itão creio
que alguém assine "contratos c;le risco, ••_ baseando-se nas informações que a
PETROBRÂS presta para os interessados. O Dr. Jos~ Coutinho disse que
desde o ano passado (seria 1979) o pantanal esteve dentro da área para .. contratos de risco" e o Ofício que recebi do Dr. Carlos Walter diz que em 1981 a
área do pantanal entraria na 6' licitação."
Parece, Senhor Senador, que o petróleo do pantanal terá de, mais dias,
menos dias, explodir por si.
Deus é grande e se não explodir por si a PETROBRÁS ou o PAUL!PETRO, descobrirá o ouro negro para glória nossa, quer queiram ou não os
aluais "donos" da PETROBRÁS, principalmente."
Faço, portanto, Senhor Presidente, Senhores Senadores, ao Senhor Ministro César Cais, mais uma vez, um apelo no sentido que dê ordens peremptórias a PETROBRÁS, visando agilizar, a mesma, na prospecção e perfuração de toda área do Pantanal Mato-grossense, pois, é quase certo que ali
existam imensos mananciais petrolíferos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, jã estava escrito este pronunciamento
quando Jeio no Jornal do Brasil de 12 do corrente a seguinte notícia: uJuiz estranha PETROBRÁS importar manteiga em lugar de prospectar petróleo".
JUIZ ESTRANHA PETROBRÁS IMPORTAR
MANTEIGA EM LUGAR DE PRÓSPECTAR O PETROLEO
"A PETROBRÁS deveria estar mais preocupada com os ser-~
viços de prospecção para encontrar petróleo, e não em imp...ortar
manteiga sem sal da República Federal Alemã". Essa afirmaçao estã na sentença do Juiz da 15' Vara Cível, Franklim Roosevelt dos
Santos, que condenou a BEMGE -_coMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -ligada à INTERBRAS- a pagar custas e despesas processuais, na ação impetrada contra a Empresa de Navegação
Aliança S.A.
A ação sumaríssima ajuizada pela BEMGE objetivava: cobrar
da Empresa de Navegação Aliança S.A. a quantia de CrS 283 mil,
666 porque a manteiga, por ela transportada, chegou deteriorada,
alegando ainda a autora, contamindção e extravio de mercadorias.
A BEMG E afirmou também estar sub-rogada n_os direitos de sua segurada PETROBRÃS Comércio Internacional S.A. INTERBRÁS, subsidiária da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro
S.A.
"Importação il(usiüida"
Segundo o Juiz Franklim Roosevelt dos Santos, "a hipótese é
de uma importação inusitada de uma das empresas holding da PETROBRÁS, que deveria estar mais preocupada com os serviços de
prospecção para encontrar o precioso ouro negro, que ê o petróleo,
de preferência, em território n_a_donal, e não com manteiga sem sal,
provinda da República Federal Alemã, de procedência francesa,
portanto do Mercado Comu_m_Europeu".
No final de sua sentença, o Juiz afirma: "Cumpre-se ainda ressaltar que a manteiga sem sal tem similar nacional e o povo brasileiro, principalmente a classe média, com o poder aquisitivo aviltado
de ano para ano da galopante inflação, normalmente consome margarina vegetal, de produção nacional, e não manteiga sem sal, importada do Mercado Comum Europeu".

Por aí se vê como ~ai a coisa na PETROBRÁS, ou seja, está importando
manteiga, ãrea ·completamente estranha a sua missão, em vez de prospectar o
ouro negro, -com maior energia em todo o Brasil, como no caso, o Pantanal
Mato-grossense.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. ADERBAL JUREMA Líder.

Sr. Presidente, peço a palavra como

Senador Aderbal Jurema, como Líder.
O ~- ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seg~inte discurso.~ Sem revisão do orador.) - Sr. Pr:es!dente, Srs. Senadores:
Precisamente há uma semana usou da tribuna, nesta Casa, o ilustre Líder
do PMDB, Senador Marcos Freire, [endo um manifesto de urna entidade conhecida no Brasil, Justiça e Paz, sobre acontecimentos que a entidade denunciava como urna série de violências praticadas em Pernambuco, acusando o
Governo de não tomar providências e da paternidade de policiais no caso
dessas violências.
Em aparte que me foi concedido eu disse ao Senador Marcos Freire que
na _segunda-feira-eu viria a esta tribuna com esclarecimentos da própria Secretaria de Segurança do nosso Estado, o que não me foi possível diante de acontecimentos que dominaram a Casa na terça-feira. Hoje venho cumprir a minha promessa anunciada em aparte- ao Líder da Minoria.
Começ_o por destacar a defesa que o Deputado Antônio Corrêa feZ na
tribuna da Assembléia Legislativa, como Líder do Governo em nosso Estado,
abordando justamente um manifesto de justiça e paz. S. Ex' diz: que deseja
tornar bem claro, e a ninguém interessa mais o combate à violênc;~ parta de
onde partir do que ao próprio Governo do Estado. Até _hoje, di2: oJ:)eputado
Antônio Corrêa, e assim o será até o termino de sua administraç~o.·o-Gover
no Marco Maciel jamais deixou de mandar apurar com o_ ináximo de rigor e
isenção, qualquer ato de violência ocorrido no Estado, mesmo quando praticados por integrantes da polícia civil ou militar.
Continua S. Ex':
"Prova maior desse comportamento do Governo do Estado é que, desde
que assumiu a Secretaria da Segurança Pública o Bel. Sérgio Higino Filho,
com 32 funcionários ... "
Esses números, na ocasião, o Senador Marcos Freire atê veio com um reparo com humor, dizendo que eu falava em 22, depois 26. Mas eu estava tendo informações pelo telefone, enquanto S. Ex~ falava, com atenção ao seu discurso. Só o fato de eu ligar para Pernambuco e colher os dados, é a prova de
-que o discurso de S. Ex' merecia a atenção do orador que está falando. De
maneira que, agora está claro o número, foram 32 funcionários, Ex•, policiais, que foram demitidos, enquanto que o Cel. João Lessa, Comandante
Geral da Polícia Militar de Pernambuco, já afastou da corporação, 97 de seus
integ~antes que não souberam se conduzir dentro dos estritos limites legais.
De salientar também que por infrações menos graves mais de 200 policiais,
tanto da SSP como da PMPE, já foram punidos com penas outras que não a
de demissão (prisões administrativas, suspensões, etc.)."
Começa o Deputado Antônio Correa a se referir, inicialmente, àqueles
quinze cadáveres encontrados em um poço no município de Paulista.
Diz S.i_Ex':
"Tão logo tal fato foi conhecido a SSP, através da Delegacia de
Homicídios, instaurou Inquêrito Policial para sua apuração. Perícias foram realizadas, depOiffientos foram toritados, e as diligências
prosseguem, embora com certa dificuldade, pois, a rigor, não foram
encontrados cadáveres mas esqueletos humanos, o que não permite
com facilidade ao menos a identificação das vítimas. Porêm, é de se
ressaltar que continua o trabalho policial para chegar a um resultado definitivo sobre a autoria dos crimes não se podendo, a priori,
acusar policiais pela prática de tais delitos.
Em seguida, sem citar nomes, o manifesto faz acusações a um
Major da PMPE que teria fuzilado um marginal. Na realidade
trata-se do Major José Ferreira dos Anjos que, tentando efetuar a
prisão de .. Esdrope", um dos mais perigosos assaltantes que punha
em constante sobressalto a população da cidade do Recife, foi obrigado a efetuar disparos de arma de fogo que atingiram mortalmente
o citado marginal. Mesmo tendo a vítima sido um assaltante, nem
por isso o Comandante Geral da PMPE deixou de tomar as providências cabíveis. Inquérito Policial Militar foi inst mrado, tendo o
Ministério Público solicitado o seu arquivamento, e. stando os autos
conclusos para decisão por parte do Auditor, Dr. l\lanoel Alves da
Rocha.
Outra acusação que é feita contra integrantes da PMPE é a de
que soldados que chefiavam a gang de ladrões haviam assassinado 4
jovens. A acusação é totalmente improcedente, não havendo nenhum registro, seja onde for, de tal fato. Deveria o manifesto ter
dado detalhes do fato e não fazer acusações aleatórias, sem ao menos indícios da prática" de tal crime."
Continua o discurso do Deputado Antônio Corrêa examinando caso por
caso dos que estão enumerados no citado manifesto, e deixo para publicação,
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que incorporo ao meu pronunciamento, _9 discurso do Deputado Antônio
Corrêa, que diz a certa altura:
UQue existem maus policiaís não resta dúvida. Senão não teriam tantas sido excluídos dos quadros policiais. No entanto tratase de uma minoria que não tem tido nenhum acobertamento por
parte das autoridades estaduais, não se podendo acusar toda uma
instituição por fatos Condenãveis praticados por aqueles que, apuradas as suas resp·onsabilidades, são devidamente punidos."
Sr. Presidente, ainda como escJarecimento, juntou ci Secretário de Segurança certidões de depoimentos do caso ..Graúna", do caso Manoel João da
Silva, o "Nezinho", do caso Lourival Sáiiro, preso pela 4• Delegacia Metropolitana de Abreu e Lima, suspeito de estar envolvido na falsificação de cédulas, prestou depoimentos, sendo, posteriormente, encaminhado à Polícia Federal: através de oficio, do _caso José de <?Ifveira, caso Severino--Luiz Chaves,
depormentos prestados perante as autortdades competentes.
De maneira que coloco todos esses depOimentos à disposição do Senador
Marcos Freire, para não me alOngar na sua leitura, querendo apenas reafirmar que hã problemas muíto sérios hoje quanto a segurança, não apenas em
Pernambuco como em quase todos os Estados do País.
Nós todos que pagamos impostos temos de fato o dever de exigir a segurança do cidadão, mas os organismos policiais, durante o crescimento deste
País, sobretudo nas capitais, e devido o problema da macrocefalia, não acompanharam as necessidades da segurança do indivíduo.
Em Pernambuco, por exemplo, por mais esforço que faça o Governo,
nós não temo:S- na Polícia Civil um efetivo que possa nem de longe corresponder às necessidades de uma capital como Recife. Em verdade, este problema
estã ligado a um problema de infra-estrutura e das dificuldades de manutenção e de um aparelhamento policial Cafiazes· de oferecer uma segurança
completa ao indivíduo. A polícia pernambucana, como muitas outras polícias, faz milagre, porque não é brincadeira, Sr. Presidente, uma cidade como
Recife não tem maís do que mil agentes de polícia.
Diante disso, temos que nos congratular com o esforço que vem fazendo
o Secretário Sérgio Higino, no sentido de diminuir a onda de assaltos que
apavora o habitante do Recife e de outras cidades maiores. Este fato não é
privilégio, graças a Deus, do Recife. E, sem dúvida, da carência de aparelhamento policial à altura das nossas necessidades de segurança.
Por isso, Sr. Presidente, trazemos para esta Casa o discurso do nobre Deputado Antônio Corrêa, em atenção à denúncia feita da tribuna pelo- ilustre
Senador Marcos Frei~e.
O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex• um aparte?
O ~R. ADERBAL JUREM A - Pois não.

O Sr. Marcos Freire- Eu agradeço a V. Ex• ter, conforme tinha prometido. vindo à tribuna para apresentar as razões que explicariam ou contestariam as acusações feitas, não por uma entidade, corilo afirmou V. Ex•, mas
através de um manifesto que é subscrito por várias entidades e não apenas
pela Comissão de Justiça e Paz. Mas· aguardo para, tão logo V. Exf conclua
sua oração, fazer Outras considerações a esse respeitO. Muito obrigado pela
atenção.
,..., O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, não querendo mais me
a_longa_~_,.no assunto, que considero esclarecido, esclarecido para o povo perItaiDPu~o, ,ªtravés do discurso do Deputado Antônio Correia, em resposta
ao manífeSto assinado por várias entidade -corrijo - e não por uma só entidade, esclarecido pela atuação do GOVCfná de Pernambuco, que não tem
poupado esforços no sentido de garantir a ordem. E como em aparte disse na
semana passada, nós só valorizamos a.ordem quando caímos na desordem.
(Muito bem!)
DOCUJy!ENTO A QUE SE REFERE O SR. ADEli,BAL JUREMA
.E.U DISCURSO.
AJMpf ~
b:U'cana publicou, no dia 3 do corrente, um manifesto
subscrito por diversas entidades de classe condenando a violência. Nesse mesmo dia o Deputado Sérgio Longmano, da tribuna desta Assembléia, teceu
considerações sobre o referido manifesto, Ocasião em que, na qualidade de
Líder do Governo, prometi voltar à tribuna para prestar, aos ilustres representantes do povo pernambucano, esclarecimentos que se fazem necessários.
Antes de mais nada, Sr. Presidente e Srs. Deputados, desejo deixar claro
neste moipep.tO que a ninguém interessa mais o combate à violência, parta de
onde parÜr, de que ao próprio Governo do Estado. Até hoje, e assim o será
atê o tértnino de sua administração, o Governador Marco Macieljamais deixou de mandar apurar, com o máximo de rigor e isenção, qualquer ato de violência ocorrido no Estado, mesm.o quando praticadas por integrantes da Polí~

Setembro de 1981

cia Civil ou Militar. Prova maior desse comportamento do Governo do Esta..
do é que, desde que assumiu a Secretaria da Segurança Pública o Bel. Sérgio
Higíno Filho, 32 funcionários policiais jâ foram demitidos, enquanto que o
Cel. João Lessa, Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco, jã
afastou da corporação, somente este ano, 97 ~c: seus integrantes que não souberam se conduzir dentro dos estritos limites legais. De salientar também que
por infrações menos graves mais de 200 policiais, tanto da S.S.P. como da
PMPE, já foram punidos com penas outras que não a de demissão (prisões
administrativas, suspensões etc.).
Sr_ Presidente e Srs. Deputados.
Feitas estas colocações iniCiais, que definem a ação do GoVerno, contra a
violência quando praticadas por poliCiais, faço agora uma análise do manifesto, naquilo que, de concreto, é apontado como sendo o Governo do Estado
responsável pela omissão ou acoberfamento a ates delituosos pniti~ados por
policiais.
Inicialmente faz-se referência a 15 cadáveres encontrados em um poço
no município de Paulista. Tão logo tal fato foi conh~ido a S.S.P., através da
Delegacia de Homicídios, instaurou Inquérito Policial para sua apuração.
Perícias foram realizadas, depoimentos foram tomados, e as diligências prosseguem, embora com certa dificuldade pois, a rigor, não foram encontrados
cadáveres mas esqueletos humanos, o que não permite com facilidade ao menos a identificação das vítimas. Porém, é de se ressaltar que continua o trabalho policial para chegar a um resultado definitivo sobre a autoria dos crimes
não se podendo, a priori, acusar policiais pela prática de tais delitos, jâ tendo,
inclusive a imprénsa, levantado a hipótese desses crimes terem ocorrido por
razões outras vinculadas a especulação imobiliária, o que, também, está sendo objeto das investigações policiais.
·
Em seguida, sem citar nomes, o manifesto faz acusações a um Major da
PMPEque teria fuzilado um marginal. Na realidade trata-se _do Major José
Ferreira dos Anjos que, tentando efetuar a prisão de HEsdrope", um dos mais
perigosos assaltantes, que punha em constante sobressalto a população da cidade do Recife, foi obrigado a efetuar disparos de arma de fogo que atingiram mortalmente o citado marginal. Mesmo tendo a vítima sido um assaltante, nem por isso o Comandante Geral da PMPE deixou de tomar as providências cabíveis. Inquérito Policial Militar foi instaurado, tendo o Ministério
Público solicitado o seu arquivamento, estando os autos ·conclusos para decisão por parte do Auditor, Dr. Manoel Alves da Rocha.
Outra acusação que é feita coirtra integrantes da PMPE, é- a de que soldados que chefiavam uma "gang" de ladrões haviam assassinado 4 jovens. A
acusação é totalmente improcedente, não havendo nenhum registro, seja
onde for, de tal fato. Deveria o mãnifesto ter dado detalhes do fato e não fazer acusações aleatórias sem ao menos indícios da prática de tal crime, pois
nenhuma referência foi feita indicando ao menos os nomes das supostas vítimas.
Consta do manifesto considerações sobre a morte de Jurandir Alves, conhecido por "Graúna", em dependências de uma Delegacia de Polícia, afirmando qOe "seus algozes foram inocentados num ridículo inquérito policial,
tão vergonhoso que o clamor da opinião pública levou a própria Secretaria
da Segurança Pública a-anulá-lo".
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sabe muito bem o Bel. Pedro Eurico de Barros, Presidente da Comissão
de Justiça e Paz, e um dos subscritores do manifesto, que a afirmação feita
não é verdadeira. E sabe disso o Bel. Pedro Eurico poi' ter, como advogado,
funcioirado no feito quaildo de sua tramitação na Justiça, conforme procuração anexada aos autos que posteriormente foi substabelecida ao Bel. Osvaldo Lima.
Com efeito, logo após a morte de Jurandor Alves, foi instaurado Inquérito Policial po qual foram indiciados pelo relatório de fls. 52, elaborado
pelo Delegado do 511 Distrito Policial da Capital, os Agentes de Polfcia Severin-o Ferreira da Silva e Genildo Martiniano de Oliveira.
Posteriormente, o Ddegado de homicídios, cumprindo requisitório do
Ministério Público, fez novas diligências em decorrência das quais mais dois
policiais foranl indiciados - Lujz Rodrigues da Silva e Américo Rodrigues
de Amorim.
Provado está que não houve nenhuma anulação de inquéritO e que o indicia"irieD.to dos policiais decorreu da ação desenvolvida pela própria Polícia
Civil.
Caaporã volta a ser referido no manifesto, com intuitos sensacionalistas.
No final de 1978, 6 cadáveres foram encontrados no município de Caaporã,
no Estado da Paraíba. Os jornais daquele e deste Estado noticiaram, sem citar nomes, que autoridades da S.S.P. do Estado da Pa_raíba .atribuíram_Q crime à polícia pernambucana.
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Como os corpos foram encontrados no Estado da Paraíba falecia competência à polícia de Pernambuco para apurar o crime. Por isso, pelo Ofício
n9 30, de 25 de janeiro de 1979, o então Governador Moura Cavalcanti, encaminhou ao Sr. Ministro da Justiça expediente que lhe foi dirigido pelo Secretário Sérgio Higino Filho, solicitando que o crime fosse apurado pelo Departamento de Polícia Federal, a quem o caso ficou afeto. Este posicionamento
comprova, mais uma vez, que o Governo do estado de Pernambuco não estã
sendo omisso na apuração de denúncias de violência praticadas por policiais.
Deve no entanto ser salientado que entre os nomes que foram divulgados
como das vítimas de Caaporã, posteriormente foram encontrados, vivos e
praticando crimes, Marcos Antônio Alves da Silva, vulgo "Marquinhos", e
dois· outros conhecidos como ~·sauba" e .. Ivo da Lambreta'\ este últirpo preso fora do Estado.
Edvaldo Antônio da Silva e Sebastião Manoel de Lima são referidos
como desaparecidos desde 18. de abril deste ano quando, segundo afirma o
manifesto, foram presoS na Av. Norte. Nenhuma prova, até o momento, existe de que tais pessoas foram presas. No entanto. face à denúncia formulada
por suas genitoras, o Delegado José Edson Barbosa se encontra efetuando diligências para esclarecer o caso. Não está, portanto, havendo omissão por
parte do Governo~do Estado no sentido de esclarecer esses desaparecimentos,
muito embora não se possa, de logo, se dizer que tais pessoas foram vítimas
de violência ou mesmo assassinato -por- parte de policiais.
COntêm ainda o manifesto acusaçõeS Contra policiais, afirmãndo que
Manoel. João da Silva foi preso sem culpa formada e, depois disso, segundo
dâ a entender os termos do manifesto, foi aSsasSinado. Outra inverdade. Ma~
noei JoãO da-Silva, vulgo .. Nezinho", faz parte de uma quadrilha'-de assaltantes. Infelizmente não foi preso. Porêm, segundo depoimentos de dois inte~
grantes da quadrilha, Severino José de Arruda e Fernando Antônio Guima~
rães Mafra, Manoel João da Silva atirou em um dos integrantes da quadrilha,
de nome Walter, por motivo de estar com receio.s de que o mesmo viesse a de-.
nunciar os companheiros pelos assaltos praticados, tendo Manoel João da
Silva jogado o corpo de Walter no rio, de cima da Ponte do Pina. Esclarecem
ainda os comparsas de Manoel_ João da Silva qu"e depois de partilhado o pro~
duto do assalto. feito a um depósito da fábrica de cimento Poty_, Manoel João
da Silva foragiu~se. O Inquérito sobre esses fatos foi encaminhado ao Poder
JudiciáriO -estando tramitando na 3' Vara Privativa dos Crimes Contra o Pa~
trimônio da Comarca do Recife.
Merece ainda registro, para se comprovar a conduta dos que fazem a
S.S.P. e a PMPE o fato de que, no ano de 1980, 22 policiais civis e militares
foram indiciado sem Inquéritos Policiais instaurados pela Delegacia de H o~
micídios.
Verifica-se pois, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que injustas são as acu~
sações feitaS às instituições policiais civil e militar de nosso Estado.
Que existem maus policiais não resta dúvida. Senão não teriam tantos
sido excluídos dos quadros policiais. No entanto trata-se de uma minoria que
não tem rido nenhum acobertamento por parte das autoridades estaduais,
não se podendo acusar toda uma instituição por fatos condenáveis praticados
por aqueles que, apuradas as suas responsabilidades, são devidamente punidos.
Com estes esclarecimentos a bancada do PDS e o _Governo do Estado,
através de sua líderança nesta Casa, reafirma a sua posição de constante com ..
bate a violência, parta de onde partir, mas, repele, energicamente, a acusação
de que o Governo é omisso na apuração de ates delituosos praticados por po..
liciais, reconhecendo o trabalho diuturno daqueles que, tanto na SSP como
na PMPE, com o risco da própria vida, lutam pela segurança e tranqUilidade
do pernambucano.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, por cessão do nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA O DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, que falarã como Líder.
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
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O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Há 14 anos falecia, inesperada e tragicamente, o Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco, primeiro Presidente da Revolução de 1964, eleito
pelo Congresso Nacional. Sua conduta à frente do. Governo, no curto período de três anos, tendo em vista a imensa obra administrativa que havia a executar naquele momento, é sempre lembrada com admiração pelo que conseguiu realizar sob aplausos gerais. Homem afeito à luta, portador de invejável
cultura em todos os campos, soube se impor pela sua marcante personalidade
de verdadeiro estadista. Na Presidência, apesar dos poderes de que se achava
investido, limitou~se a cumprir o seu mandato dentro do período estipulado
pela Constituiçãõ, póis ele mesmo afirmara: "Não quis nem usei o poder
como instrumento de prepotência. Não quis nem usei o poder para glória pes~
soal ou a vaidade dos fáceis aplausos. Dele nunca me servi~> (pâg. 554).

Sabia usar da sua energia sem extrapolar. Amável no trato, gostava das
coisas do espírito. Como homem sêrio e justo, não esquecia a sua origem e
por isso proclamava que "Ao Exército tudo devo, minha educação, a formação do meu carâter e as habilitações que me foi dado adquirir".
Se era homem de ação e bravo nas atitudes, também a sua modéstia era
contagiante. Basta relembrar que quando guindado à Chefia do EstadoMaior do Exército. disse::
Estou sinceramente convencido que só motivo de ordem militar e de confiança profissional levaram o atual ministro da Guerra a
p-romover tal nomeação. -e_ Uma honrosa compensação que Vossa
Excelancia me outorga, sem lnjunçõés, Serri que eu houvesse pleiteado". (Fis. 4/S.)
O saudoso Ministro João Gonç_alyes qualificou o Presidente Castello
Branco de usimples c humano. Comandava o Governo sem' deixar de ouvir e
<kJ~~ê-1<> t<<>llll'roPriedade'' (pág. 512).
·
O escritor_ e Senador Luí~- vian_a_ Fi_Iho, em sua obra uo Governo Castello Branco", escrevera que
H

~·Era visível a inclinação do Presidente às pessoas de inteligência, --cujO convívio constituía repousante trégua no meio das atribulações do Governo. Daí o prazer e a tolerância com que as recebia.
Em conversa presenciada por Benedito Coutinho, dos Diãrios Associados, e pelo Secretário de Imprensa José Wamberto, entrou pelos
romances_ regionais, estendendo-se em elogios a Raquel de Queiroz
e José Lins do Rego"- (pág. 512).
Não foi diferente o imortal Presidente De Gaulle, dirigindo-se ao Embaixador D'Alamo Lousada: "Votre Président, le maréchal Castello Branco, m'a
beaucoup impressioné, comme homme d'Etat e pour sa culture". (Pág. 173.)

Dele se pode dizer que foi bravo na guerra e tolerante na paz. Administrador proficiente e enérgico, estadista no porte e no desempenho presidencial, Castello Branco deu ao Brasil um exemplo de verdadeiro patriota, com
marcas indeléveis, para jamais ser olvidado.
Na história contemporânea brasileira, já se encontra imortalizado. Soube viver para a sua pâtria, à qual dedicou toda a sua vida; e o destino, querendo premiar seus méritos, o conduziu à morte na própria terra em que nasceu e
tanto amou - o Cearât
Dir-se..ia que, pela dimensão e pela vida trepidante que levou, o Marechal Castello Branco continua vivo e serâ -sempre lembrado!
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JORGE KALUME - Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jorge Kalume, nada teria a acrescentar ao pronunciamento de V. Ex•, que faz justiça ao ·gra..,de homem público que foi o Presidente Humberto Castello Branco. Mas, não poderia deixar
de aparteá-lo, neste instante, não apenas para solidarizar-me. com V. Ex• por
este pronunciamento, mas também dar o meu testemunho sobre o que era
Castello Branco, o democrata que conheci de perto~ e principalmente o ser
humano que tive oportunidade, também, de conhecer; de ver por trás daquela
figura austera aquela simplicidade que V. Ex• destacou no seu pronunciamento, a gentileza com que tratava todos aqueles seus companheiros e- os familia~
res, assim como seus auxiliares, e a atenção com que ele atendia a todos os
parlamentares, e quantas e inúmeras vezes ele telefonava para as lideranças
ativas do Congresso, para entrar em entendimento a respeito da tramitação
de matérias que deveriam ser votadas pelo Congresso. E graças a esses entendimentos, graças à persuasão de sua palavra, muitas vezes ele conseguiu alcançar as vitórias de que o Brasil necessitava. Congratulo-me com V. Ex• por
ter feito o registro, hoje, da figura de Humberto Castello Branco.
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O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• E posso dizer,
meu estimado e nobre Senador pela Bahia, Jutahy Magalhães, que as suas palavras, nesta oportunidade, este seu depoimento representou, tambêrn, um
coroamento a esta homenagem p6stuma que estamos prestando a este grande
e ínclito brasileiro que foi Castello Branco. Mais uma vez, muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Da relação dos oradores inscntos, apenas presente ao plenário o nobre Senador Itamar Franco, a quem
concedo a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Como representante de Minas GeraiS, nesta Casa, não poderia deixar de
assinalar a posse do Presidente Aureliano Chaves, que significa um ato de
maturidade política e consolidação democrática, tranqífilizando o País e os
seus segmentos políticos, porque enxergo, Sr. Presidente, nessa s_ucessão normal, o prosseguimento do processo de normalização institucional brasileiro.
Pertenço a um partido diferente do de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, mas reconheço no ex-Governador de Minas Gerais as qualidades inerentes para assumir, como assume hoje, em ordem e tranqUilidade, o
Governo da República.
Conheci o Presidente Aureliano Chaves) Sr. Presidente, quando iniciava,
como ele, a minha carreira de engenheiro; trabalhava eu para o DNOS e Sua
Excelência na Prefeitura de ltajubá, quando ainda jovens, iniciando -como
disse- a nossa vida profissional, os nossos destinos se cruzaram naquela cidade mineira.
Estou certo de que S. Ex•, no exercício da Presidência da República, defenderá as tradições de liberais de Minas Gerais, essas tradições, Sr. Presidente, tão caras a todos nós. Sua Excelência pertence à verdadeira cepa mineira,
esta cepa mineira que luta incessantemente pelo Estado democrático, pelas liberdades públicas. E estou convencido, Sr. Presidente, de que mesmo não
pertencendo ao Partido de S. Ex•, que ele há de honrar os compromissos da
sua vida pública e, sobretudo, da sua origem min-eira.
É, mais importante, Sr. Presidente, assinalar, nesta oportunidade, o
comportamento do povo brasileiro, povo ordeiro e pacífico que, nestes dias
da doença do Senhor Presidente da República João Baptista de Figueiredo,
doença que tocou a"'sensibilidade de todos nós- repito- o povo brasileiro
teve um comportamento exemplar, como a dizer, àqueles que nos governam,
que nós jã estamos prontos para a vida democrática e que este é o anseio geral
da nossa Nação.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a posse hoje do Presidente
Aureliano Chaves, <reio que atingimos, a partir de I964, um ponto alto da
busca da normalidade institucional brasileira.
Os nossos -votos que Sua Excelência, ainda que interinamente na Presidência da República, possa dar ao nosso País aqui1o que nós todos ansiamos,
Sr. Presidente, que é repetitivo mas que é preciso ser dito, que é a conquista
das liberdades individuais, a conquista da democracia no Brasil.
O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, nobre Senador Marcos Freire, eminente Líder do meu Partido.
O Sr. Marcos Freire - Nós jâ tivemos a oportunidade, da tribuna do
Congresso Nacional, de firmarmos a nossa posição em relação aos episódios
dos últimos dias, em que o Presidente da República General João Baptista de
Figueiredo foi acóriletido de um mal que o hospitalizou, e da investidu_ra do
Dr. Aureliano Chaves nas funções de Chefe de Governo. E tivemos ensejo de
expressar não só os votos de pronto restabelecimento ao titular efetivo, mas
de dizer da importância e do significado desta investidura. O Dr. Aureliano
Chaves empossou-se, hoje, da Chefia do Governo, e fez um pronunciamento
que longe está de pecar pela prolixidade; talvez até a sua formação profissional de engenheiro tenha procurado esquematizar, em síntese, o que talvez seja
inédito na posse de um Presidente da República, mas tentou ali expressar o
seu pensamento e me parece que fez algumas colocações de importância. O
espaço foi curto, mas fixou certos parâmetros que, talvez, até marquem o estilo Aureliano ChaVes. Sua Excelência homenageou, muito justamente, a imprensa livre, independente, responsâvel, a importância que ela tem na colabo·
ração do Governo - e eu até diria mais, na própria condução do processo
democrático. Sem imprensa, por exemplo, não apenas o Executivo, mas o Legislativo não encontrariam eco, vanios dizer, para a sua atuação. Reverenciou, como não poderia deixar de ser, o Poder Judiciário, um Poder Judiciário altivo e soberano, que não fique à mercê dos arreganhas do Executivo,
e é bom que o Judiciário ouça de perto a conduta do Presidente Aureliano
Chaves e sinta que, sob a sua administração, jâ não hã mais possibilidade do
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Judiciário vir a ser desrespeitado, como ocorreu reiteradas vezes, ao longo
desses anos todos que nos separam do Movimento Político~Militar de 1964.
Há, ainda, outros dois pontos que me parecem do maior significado: primeiro, quando ele se diz identificado com a classe política, quando relembra que
as suas_ raízes deitam no Legislativo, ele que foi parlamentar na outra Casa do
Congresso Nacional, em um dos cujos períodos, por sinal, correspondeu ao
em que exerci o mandato de Deputado Federal. Isso é importante e ele realça,
inclusive, o significa: do que tefâ o c-onvívio com Deputados e Senadores. Sem
dúvida alguma, ele, quejâ teve eleições vindas do povo, sabe o que o calor popular transmite àquele que detém um mandato eletivo. E finalmente, no meu
entender, mandou um recado que vem em muito boa hora, aos integrantes da
equipe do Governo. Sua Excelência mostra que o poder tem que ser exercido
de maneira um~ e indivisível e, talvez, de uma maneira elegante, mandou dizer: "falem menos e trabalhem mais". Ele deixou claro que os integrantes do
Governo não podem cnntinuar como vinham, em que um Ministro dizia hoje
uma coisa e vinha um outro, amanhã, e desdizia o que aquele havia dito. Previsões eram feitas por uma Pasta e o tit11lar de outra Pasta chegava, no dia seguinte, para desfazer aquele progn1,l:,ctico. Portanto, sabemos bem que o Dr.
Aureliano Chaves, até em face da sua interinidade, não poderá mudar substancialmente as coisas, as próprias diretrizes do Governo, mas, como o homem é necessariamente o seu estilo, parece-me que já se pode registrar algo
específico do estilo Aureliano Chaves pelas suas palavras que, embora tenham sido breves e concisas, a mim se me afiguram como uma mensagem que
traz algo substancial para ser meditado petas homens públicos deste País. Parabéns h V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Marcos
Freire, eminente Líder do meu Partido.
Quero, neste instante, Senador Marcos. Freire, realçar a conduta de V.
Exf corno Líder de um Partido da Oposição. Eu não diria pela sua compreensão, mas pelo seu alto espírito público demonstrado desde a doença do Senhor Presidente da República até a posse, hoje, do Presidente Aureliano Chaves. Uma conduta madura, uma conduta de um homem responsâvel, uma
conduta de um verdadeiro Líder de Oposição, que entendeu perfeitamente
que nós outros das Oposições. neste instante, deveríamos cooperar com o
processo, para que o processo culminasse exatamente como aconteceu hoje
com a posse do Vice-Presidente da República. V. Ex~, como Líder do meu
Partido, deu essa demonstração de grande espírito público à nação Brasileira.
E faz bem V. Ex•, porque já não precisa mais dizer ao Senado Federal das palavras, hoje, do eminente Presidente Aureliano Chaves. Eu iria "eXatamente
trazer aos Anais do Senado e comentar a sua investidura, com suas palavras
dirigidas pela primeira vez à Nação como Presidente da República, mas V.
Ex', com a sua inteligência.jã as trouxe e já não as preciso revelar mais ao Se-.
nado Federal.
O Sr, Gi/van Rocha - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMARFRANCO - Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Gilvan Rocha- Estava no meu gabinete e apressei-me para dar minha opinião sobre o discurso de V. Ex• nesta hora realmente histórica, onde
V. Ex•, com muita acuidade, examina o momento político nacional e a transcedência do fato da posse do Vice--Presidente da República, constitucionalmente normal. É preciso, Sr. Senador, que se realce a alta compreensão da
Oposição. Os jornais exaltam a compreensão do poder - nós teremos que
exaltar a alta compreensão da Oposição, que entendeu como um fato grave,
inusitado~ deplorável, a doença do Presidente da República, e que, momentaneamente, cessou as mais acres críticas ao Governo em geral, Governo que V.
Ex' sabe, diretamente responsável pela maior crise da nossa história, numa
medida de compreensãO e patriotísmo que deve ser levada em conta pelo poder. Se os jornais, a imprensa, a opinião pública, exaltam o poder militar pelo
grau de maturidade no sentido do pacifismo em que esta transição foi feita, a
recíproca nos é devida. É preciso que se exalte o alto patÍ'iotismo da Oposição
que manteve, como está mantendo, urna trégua, sabendo da delicadeza do
momento. Mas ê preciso que se medite, também, que não se pode perder esta
opÓrtunidade histórica. O hoje Presidente Aureliano significa historicamente
uma transição, uma transição que se persegue hã tantos anos, uma transição
que vem pacificamente, ú.tria tranSiçãO quê não custará sangue, aborrecimentos- creio eu- nem prisões, nem a tos institucionais. É preciso que se mediw
te, e eu penso - V. Ex• bem o sabe- pela minha formação médica, fazendo
um exemplo sereno do que acontece com um doente grave: quando um doente, por exemplo, estã febril, nós preferimos que haja um declínio gradual de
sua temperatura e nunca uma crise como nós chamamos em Medicina, isto é,
que a temperatura baixe abruptamente. É preciso que este País entenda que
essa transição existe hoje, de fato; é preciso que se medite, inclusive- e falarei sobre esse assunto- na possibilidade extremamente palpável de o Presi·
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dente efetivo não mais voltar às suas funções presidenciais, para que isto sirva
de lição, que os altos desígnios da Providência estão fazendo de uma maneira
calma o que se pensou se faria por uma maneira violenta. V. Ex•, traçando o
perfil do novo Presidente da_República, com a serenidade que lhe é peculiar e
marcando o posicionamento das Oposições brasileiras, demonstra o grau de
maturidade que toda a Nação brasileira entendeu que existe no processo político, mas cujo grau de maturidade é muito mais das Oposições do que deveria
ser do Governo, que faz isso por dever, enquanto que a Oposição está fazendo por patriotismo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha.
Tive oportunidade, quando destacava a atuação do nobre Líder Marcos Freire, de simbolizar nele exatamente o pensamento de V. Ex•, que se traduziu no
comportamento exemplar das Oposições brasileiras. Aproveito a oportunidade do aparte de V. Ex• para saudar, também, nesta casa o Líder do Partido
Popular, o nobre Senador Evelásio Vieira. V. Ex• tem razão, é uma transição
histórica importante neste País. Veja, nobre Senador Gilvan rocha, o País
continua na sua ordem, na sua tranqililid2.de, com o seu povo ordeiro e pacífiCo; não tivemos tropas nas ruas, não tiverrios prisões, não tivemos esta Casa
fechada; o exemplo com outro mineiro graças a Deus não se repetiu quando
do impedimento do ilustre Vice-Presidente Pedro Aleixo. Hoje, a Nação amadurecida tem um novo Presidente da República, que, por força, como diz V.
Ex•, dos desígnios de Deus, assumiu, ainda que em carácter de oito semanas,
a Presidência da República. Ganhamos nós, nobre Senador Gilvan Rocha,
ganhou o Brasil com a posse tranqüila, pacífica do Presidente Aureliano Cha~
ves.
O Sr. Jutahy Magalhães - Pernüte V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães --Apenas para dizer a V. Ex• e corroborar com
o pensamento dos Srs. Senadores da OpoSição que, conforme o próprio Presidente Aureliano Chaves declarou, antes de assumir, espera Sua Excelência a
compreensão e a colaboração de todos nós. Acredito que ele contará com
essa compreensão da Oposição e também acreditamos qu·e aja com patriotismo, mas esse patriotismo é também recíproco, e dos dois lados, Governo e
Oposição, LamentamOs apenas, como disse o Ministro Délio Jardim de Mattos, que tenha sido necessário que o Presidente ficasse enfermo para que acreditássemos estar em pleno processo de redemocritiiação, de abertura e de
normalidade política. O processo está oc-õi'tehdo dentro das normas constitucionais e da normalidade política, que vem sendo buscadajâ há algum tempo
e vem sendo bem conduzida pelo Presidente da República.
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães.
Eu não diria que precisaria ter ocõfridO um fato doloroso como este, da
doença do Senhor Presidente da República que todos nós lamentamos, como disse S. Ex' o Senador Gilvan Rocha,- para que tivéssemos certeza do
processo de abertura democrática. Mas, a verdade é que a História contemporânea brasileira, até então, havia demonstrado exatamente o contrário.
Ainda há pouco, na oração do eminente Senador Jorge Kalume, a S. Ex• o
Senhor Presidente Castello Branco, eu me recordei, mais uma vez, das suas
palavras, quando do Movimento de 1964, de que esse movimento se faria
para defender o primado do DireitO e o respeito à lei.
Creio, hoje, Senador Gilvan Rocha, creio hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o País pode realmente ingressar no seu primado do Direito e,
sobretudo, no respeito à lei, primado do Direito e respeito à lei, que nós todos, Oposição e Governo, estou certo, mas, principalmente o povo brasileiro,
anseia de uma vez por todas para o seu País.
Que o Presidente Aureliano Chaves corresponda às expectativas que cercam a sua posse, uma posse de alta transcendência democrática, neste País.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUf:RCIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Queremos, da nossa parte, assinalar o nosso sentimento com relação ao
infarto sofrido pelo Presidente da República, General Figueiredo, no sentido
de que desejamos pronto restabelecimento a Sua Excelência, para que possa
continuar seu mandato, até o final, com seus propósitos e seus projetas.
Em seguida, Sr. Presidente, queremos assinalar, como têm vindo assinalar os companheiros do nosso Partido da Oposição e, evidentemente, os parlamentares da Situaçã_o, o aspecto positivo da transição de poder, tendo em
•1ista que o ex-Governador Aureliano Chaves é um civil que hoje ocupa aPre-'dência da República, em substituição ao General Figueiredo.
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Temos aqui, na tribuna parlamentar, da mesma forma que nas tribunas
populares do nosso Estado, feito críticas ao projeto de abertura política do
Governo, uma abertura relativa, uma abertura que não é aquela que realmente está nos projetes da Oposiçãtd::~ principalmente, do PMDB e acreditamos
nós, firmemente, está na sensibilidade da Nação. Mas a verdade, Sr. Pre5i~
dente, é que mesmo sendo contra esse projeto de abertura, que aí está, devemos considerá-lo bom; melhor que ele exista, melhor que ele aconteça do que
se evite qualquer tipo de abertura política.
Portanto, dentro deste contexto, a sucessão provisória, a assunção ao
Governo da República, pelo ex-Governador de Minas Gerais, é um aspecto
positivo, que deve ser assinalado por tod_os quantos querem o bem deste País,
acreditamos nós.
Hoje; temos um civil na Presidência da República e com o compromisso
de prosseguir o projeto político do General Figueiredo.
Sr. Presidente, queremos ressaltar a maneira inteligente e a sensibilidade
política do Presidente Aureliano Chaves; em todos os momentos em que ele
teve oportunidade de se dirigir à Nação, através da Imprensa, do rãdio, da televisão e dos jornais. É ele um político de sensibilidade, um homem que compreende a situação do País e, portanto, está encaminhado bem a assunção ao
poder, a assunção ao Governo da República a partir do dia de hoje.
Faço coro, portanto, em razão disso, às palavras do nobre Senador Itamar Franco. Acho muito importante que todos nós, da Oposição, que temos
reiteradamente reclamado do sistema que aí está mandando no País, assinalemos esse aspecto positivo da transiçãO para as mãos do ex-Governador Aoreliano Chaves, do Governo da República, da maneira como foi feita. E, também, queremos ressaltar que o Presidente em exercício quer continuar o projeto, a intenção, do Presidente Figueiredo. E, acreditamos nós, Sr. Presidente,
até com chances de fazer com que esse projeto se amplie ainda mais. O Pt:esi~
denle Aureliano Chaves é um homem com vivência parlamentar, é um político eleito pelo povo, é um homem que fe:z carreira política e, portanto, com a
sua sensibilidade, a sua, vamos dizer, característica mineira, acredito que Sua
Excelência possa, até quem sabe, ampliar as perspectivas de um encaminhamento de abertura polífica.
E é ixatamente dentro desteenfoque, Si. Presidente, que queremos falar,
embora rapidamente, de um aspecto da abertura que achamos fundamental,
não só este parlamentar mas, em geral, os parlamentares todos, que vêem na
sucessão estadual do próximo ano, algo de fundamental na abertura política
que todos estamos enfrentando.
E, dentro da perspectiva das eleições de 1982, acreditamos que o acesso
ao rádio, o acesso à tel_evisão seja o aspecto mais importante que deva ser tratado pelos parlamentares, pelos partidos políticos.
Nós, Sr. Presidente, reclamamos, dias atrás, até do nosso partido- re~
clamamos até do PMDB- tendo e'm vista a necessidade de a liderança da
Oposição proclamar com mais ênfase a necessidade da revogação da Lei Fal ..
cão, e de critérios para o acesso dos candidatos e dos partidos políticos ao rá~
dia e à televisão.
Nós lembramos, Sr. Presidente, que no estudo elaborado por uma co~
missão do Partido que dá respaldo ao Governo, nas duas Casas do Congresso
Nacional, consta uma proposta no sentido de que o rádio e a televisão sejam
usados somente durante os vinte dias que precederão à eleição de 1982.
Nós entendemos que esse aspecto é gravíssimo porque 60 dias significam
o número mínimo de dias necessários de acesso dos partidos políticos ao râdio e à televisão para qualquer campanha política.
Reclamei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dias atrás, do meu Partido
uma ação mais efetiva das lideranças, porque tenho falado reiteradamente
sobre o assunto com o Presidente Ulysses Guimarães, tenho falado reiteradamente sobre o assunto com o Senador Pedro Simon; tenho falado reiteradamente sobre o assunto com o Deputado Odacir Klein, Líder do PMDB na
. Câmara Federal; tenho reclamado uma ação mais efetiva do PM DB. no sentido de debater este aspecto da reformulação da Lei Partidária, que é a revogação da Lei Falcão e o acesso dos partidos ao rádio e à televisão.
Tenho reclamado, Sr. Presidente, principalmente por que existe um projeto de nossa autoria e que foi aprovado aqui no Senado e que estã hoje na
Câmara dos Deputados, revogando a Lei Falcão e que estabelece exatamente
os critérios que nós estamos exigindo; definição a respeito dieles. Temos reclamado, Sr. Presidente, inclusive do nosso Partido, uma ação mais efetiva, porque na medida em que nós ficamos omissos num aspecto tão fundamental,
como o da revogação da Lei Falcão- o da regulamentação do acesso ao rãdia e televisão - na medida em que nós nos omitimos, o Governo gari.ha
perspectiva para implantar o projeto que bem entender, principalmente porque nos escaninhos do Palácio do Planalto há um estudo feito pelo PDS falando em 20 dias- minutos mínimos para cada partido- de acesso ~o rádio
e à televisão.
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Portanto, Sr. Presidente, tendo em vista que o novo Presidente da Rew
pública, Aureliano Chaves, assume com o propósito de encaminhar o projeto
de abertura política do General Figueiredo- e entendemos tem Sua Excelênw
cia, pela sua sensibilidade, condições de até encaminhar muito bem, até de
amplíar essa perspectiva de abertura - deixamos um apelo a Sua Excelência,
neste primeiro dia de Governo, no sentido de que tão logo Sua Excelência encaminhe o assunto da revogação da lei Falcão, en'caminhe a regulamentação
do rádio e da televisão para que os partidos tenham um acesso, durante 60
dias, em horários corivenientes; para debater c_om a opinião pública que está a
tantos anos somente vendo pela televisão e ouvindo pelo rádio, prlncipalmen~
te aquilo que o Governo quer que o -povo ouça.
É fundamental, Sr. Presidente, que tenhamos acesso ao rádio e à televi~
são por 60 dias. Reclamamos, inclusive, a ação do nosso Partido que, a nosso
ver, não está agindo como deveria agir. Lembro~ me de que, inclusive, na última reunião da Comissão Executiva Nacional da qual participamos, este Se~
nadar levantou o assunto e o Líder na Câmara Federal foi incumbido de
coordenar, com os partidos da Oposição, um pedido de urgência, no sentido
de agilizar aquele nosso projeto que lá está.
Portanto, nós, que estamos pedindo do nosso partido que atue mais eficazmente, tendo em vista a necessidade e a importância dessa matéria, nós
que estamos reclamando da liderança na Câmara, uma ação efetiva para que
se peça urgência a um projeto que já foi aprovado pelo Senado, deixamos,
também, ~m apelo à sensibilidade política do Presidente Aureliano Chaves,
no sentido de que encaminhe o mais rapidamente possível o projeto, possibilitando o acesso ao rádio e à televisão e revogando a malfadada I,.ei Falcão.
Eram essas as considerações que queríamos fazer, Sr. Presidente, sau~
dando o novo Presidente da República, de: ejando-lhe sucesso nesse espaço de
tempo que deverá ocupar esse importante cargo e, mais uma vez, reiteramos
os nossos desejos de pronto restabelecimento do General Figueiredo. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Conco.o a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Ao que parece, pela experiência dos últimos anos, as geadas, no Brasil,
vêm acompanhadas pelas secas, lembrando o velho ditado nordestino_ "além
de queda, coice".
Mal esqueciam os produtores sulistas dos efeitos da friagem sobre os cafezais e os pastos da região, viam passar os meses de julho e agosto ressequidos, retardado o plantio de cereais.
No caso do Rio de Janeiro, a lavoura canavieira está enfrentando dura
crise, em virtude da longa estiagem. Necessitando, nesta safra, de pelo menos
mil e quinhentos e cinqUenta milímetros de chuvas, a região canavieira fluminense apenas recebeu seiscentos e oitenta milímetros, o·que, além dos transtornos naturais, começa a produzir o pânico entre os produtores.
Diante da situação calamitosa, os sindicatos cana vieiras e, priricipalmente, a Cooperativa de Crédito dos Lavradores da Cana-de-Açúcar do Estado
do Rio de Janeiro Limitada, estão endereçando a pêlo às autoridades federais,
que co.mandam o setor, assinalando que a calamitosa situação atual acentua
as frustrações produzidas pela quebra das safras anteriores, daí a necessidade
de justas medidas de amparo a essa expressiva classe produtora, devendo partir as providências principalmente do Instituto do Açucare do Álcool, do Ministério da Indústria e do Comércio, da Secretaria-do Planejamento, do Banco do Brasil e do Banco Central, propiciando-se recursos aos lavradores, para
enfrentar o dificílimo transe.
Qu3ndo se organiza a produção, diminuindo a capacidade ociosa de
moagem das usinas, aumentando o número de destilarias, para a produção de
álcool-motor, a ponto de já termos excedentes de gasolina, uma intempérie
corno a que se verifica, atualrnente, no Rio de Janeiro, pode ameaçar o desempenho do PROÂLCOO~ a·-menos que os canaviais sejam acudidos pela
irrigação, superficiâria ou área, o que demanda, investimentos acima da capa~
cidade de quase todos os fornecedores de cana fluminenses.
Pomos o assunto à consideração principalmente do Instituto do Açúcar
e do Álcool, primeiro responsável pela produção contingentada tanto da cana
como do açúcar e do álcool no Pàis, a fim de que mande, urgentemente, examinar a situação da lavoura canavieira fluminense, para as providências reclamadas, principalmente pela Cooperativa de Crédito dos Lavradores de
Cana~de-Açúcar do Estado do Rio de Janeiro, de quem recebemos urgente e
veemente apelo.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A feliz iiiicüi.tiva do Senador Jutahy Magalhães, consubstanciada na
Proposta de Emenda Constitucional n9 25/81, vem corrigir lamentável omissão do legislador, que se esqueceu da velhice quando, no§ 49, do art. 175 da
Carta Magna, autorizou edição de Lei especial dispondo sobre a assistência à
maternidade, à infância e à adolescência.
Independentemente de sua oportunidade e adequação, a Emenda corresponde à impostergável necessidade de um atendimento concreto das necessi~
dades básicas da velhice, as quais se resumem, praticamente, na excecução de
uma política nacional capaz de assegurar a sobrevivência, em condições de
saúde e bem-estar, de um vasto segmento da população brasileira estimada
em cerca de 1O milhões de velhos.
Na opini~o da fundadora do uorupo dos Mais Vividos do SESC", a
Professora Maria Lêda de Rezende Dantas, Técnica que vem se destacando
pelo seu trabalho nessa instituição, pioneira, entre nós, no campo da gerontología, dos estudos e medidas concretas de assistência aos velhos
uo maior desafio enfrentado atualmente pela pessoa idosa é
sobreviver como pessoa. Existem muitos velhos que encontram-se
biologicamente vivôs, porém, socialmente estão mortos, em conseqUência da rejeição por eles na sociedade atuaP'.
Senhor Presidente,
Este é um dos temas da minha predileção a respeito do qual já pronun~
ciei diversos discursos da tribuna do Senado Federal.
Daí a razão de ser do meu entusiástico apoio à Emenda do Senador Jutahy Magalhães que, aliás, já mereceu o apoio de mais de dois terços dos re~
presentantes do povo nas duas Casas do Congresso Nacion~l.
Uma vez aprovada, o Brasil poderá ter, sem sombra de dúvida, a legis~
fação que se faz necessária no sentido da erradicação dos preconceitos, ainda
predominantes nessa ãrea, do equacionamento e da implemerttação de um
vasto espectro de providências realistas e objetivas, .em benefício dos mais
idosos-Com os meus aplausos e irrestrita solidariedade, reafirmo o meu apoio à
Proposta de Emenda à Constituição n9 25/81, nos termos de sua redação ori~
ginal, que deverá ser discutida e votada na sessão que serâ realizada hoje, no
Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Furlan.
O SR. AMARAL FURLAN (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No momento em que se cogita, através do Ministério da Previdência e
Assistência Social, da extensão aos trabalhadores rurais (empregados ou não)
do regime de Previdência e Assistência Social Urbana, propondo-se a ele-vação do valor dos benefícios, a aposentadoria por tempo de serviço, o
auxílio-doença e outros auxílios, ao mesmo tempo em que se deseja introduzir inovação no sistema de custeio, quero em primeiro lugar me congratular
com o Sr. Ministro Jair Soares, pela iniciativa feliz e oportuna, pois os benefícios e assistência da Previdência Social atuais, com relação aos empregados e
outros trabalhadores rurais não chegam a atender nem as mínimas necessidades de amparo a esses trabalhadores e os seus dependentes.
Na verdade, Sr. Presidente, a situação em que se encontra os trabalhdores do campo só tem servido para os desestimular a que continuem_ trabalh_ando tanto na agricultura como na pecuária, o que é de todo em todo altamente
desinteressante para a própria economia e a vida social do Brasil.
O caminho para as melhores soluções, todos nós sabemos, sempre serâ
aquele que procurar dar todos os meios necessários para que o homem do
campo e suas famílias continuem no campo, razão pela qual estou aplaudindo a iniciativa do Ministro da: Previdência e Assistência Social.
Recebi, entretanto, Srs. Senadores, e quero transmitir desta tribuna, ma~
nifest<i.ção mais do que oportuna, por parte do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Santa Fé do Sul, no meu Estado, que congrega trabalhadores e em~
pregadores rurais dos Municípios paulistas de Santa Rita D'Oeste, Rubinéia,
Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa e Saç.ta Clara D'Oeste, manifesw
tação essa assinada por seu ilustre Presidente, o Líder Waldomiro Cordeiro,
na qual estão vasadas algumas reivindicações que eu, por julgar justas, estou
proclamando desta tribuna, fazendo apelo veemente ao Ministro Jair Soares
as mande estudar e as incorpore no trabalho de sua iniciativa, e que são as seguintes:
I. seja concedida, para os trabalhadores e empregados rurais, aposentadoria por tempo de serviço nas seguintes condições: seja adotada a carência
de 30 ou 35 anos de serviço efetivamente comprovado e não 'Seja fiXado nenhum limite de idade para a concessão deste benefício;
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2. seja ·concedida aposentadoria por idade aos 55 anos para o homem, e
aos 50 p<ira a mulher;

3.

valor dos benefícios:

- nenhum beneficio pecunlârio seja de valor inferior ao maior salârio
mínimo do País;
- aos que optarem por sistema de contribuição direta, seja concedida
'aposentadoria superior ao míninio, proporcionalmente ao valor bãsico da
contribuição.
4. sistema de custeio:
-continue, no plano geral, o sistema de contribuição direta vigent_e,
ampliando-se sua incidência ao consumo da produção de supérfluos;
-seja facultada a opção por contribuição direta, uma vez por ano, com
base na renda do trabalhador rural;
5. Assistência Médica:
.
-seja equiparada por mera extensão dos padrões urbanos para os trabalhadores rurais, sem qualquer distinção;
6. Acidentes do trabalho:
- sejam estendidas aos trabalhadores rurais os benefícios de auxfiio ao
acidentado nos mesmos moldes concedidos aos trabalhadores filiados à Previdência Urbana;
-seja considerado como acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso de ida e volta ao trabalho, também;
- seja adotado o sistema de pagamento de auxílio-acidente e de todos os
outros benefícios pertinenteS1 corno se faz ao trabalhador urbano;
7. Encargos Sociais:
- que haja isenção do recolhimento de encargos sOciifis aos profissiOnais que prestam serviços aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, visto que
estes prestam serviço gratuito a seus associados.
Creio ser de toda justiça, Srs. Senadores, que estas reivindicações sejam
urgentemente atendidas e a oportunidade está aí. Por isto, reitero meu apelo
inicial ao Ministro Jair Soares. ·
Era o que tinha para dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lâzaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores, os agraristas brasileiros estarão realizando em
Goiânia, nos dias 6 a 9 de outubro próximo, o III Seminário Nacional de Direito Agrário, sob os auspícios do Instituto Goiano de Direito Agrârio, que
tem como Presidente atual o insigne jurista Paulo Torminn Borges, cujas
obras desse ramo jurídico são das mais notáveis deste País.
O conclave que tem fim essencial incrementar o estudo das ciências
agrârias, objetivando o alcance do melhor grau da prodlltividade agrícola, a
manutenção e conservação dos recursos naturais renováveis, o bem-estar do
trabalhador rural e o progresso social e económico do homem do campo e o
desenvolvimento da comunidade nacional, tráz para serem discutidos os seguintes assuntos:
Direito de propriedade e a terra dos índios, Justiça Agrária para o Brasil,
Direito Agrário - Recursos Naturais Renováveis e Preservação do Meio
Ambiente, O Novo Imposto Territorial Rural, RegularizaçãO Fundiária no
Estado de Goiâs, Previdência Social Rural, História e Interpretàção do Estatuto do Indio, Limitações do Direito de Propriedade Florestal, O Instituto do
Comodato e sua Aplicação no Direito -Ãgrârio e o Direito Civil, O Trabalho
Rural e a Estrutura Agrãria Brasileira, Estrutura Fundiária e Planejamento
Agrário no Rio Grande do Sul e o Parcelamento do Solo Rural.
Para sentir-se a importância do certame agrarista a ser realizado no meu
Estado, basta ver o anunciado dos tema_s a serem ali discutidos, sabendo-se,
. por outro lado, ·que as exposições estão a carga dos maiores expoentes das
ci~hcias agrárias de todas as partes do Brasil. Assim é que estarão fazendo
conferências nos dia_s indicados, na Capital do Estado de Goiãs, os jusagraristas Paulo Torminn Borges, da Universidade Federal de Goiás; Feri:t:indo Pereira Sodero, titular do Direito Agrário da Unviersidade de São
Paulo que foi o Presidente da Comissão que elaborou o Estatuto da Terra
(Lei n• 4.504/64); lgor Tenório, titular de Direito Agrârio da Universidade de
Bràsí1ia; Dr. Nidon Albernaz, procurador de justiça do Estado de Goiâs;
Aldo Azevedo Soares, titular de Direito Agrário da Universidade Católica de
Goiás e da Faculdade de Ciências Humanas de Goiás; PadreJosê Vicente Céser (de Brasília) encarregado da Política lndigenista; Dr. Juraci Perez Maga~hães; Professor Josê dos Santos Pereira Braga; Rafael Augusto Mendonça
Lima) titular de Direito Agrário da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Coordenador da Colonização do INCRA; Raimundo Laranjeira, titular da
Cadeira de Direito Agrârio da Unviersidade Santa Cruz da Bahia; Darcy
Walmor Zibetti, Professor de Direito Agrârio da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul; Vicente Cavalcante Cysneiros, procurador do INCRA e
Professor titular de Direito Agrário da Universidade Federal do Rio Grande
âo Sul; e Octávio Mello Alvarenga, Professor de Direito Agrário, exP~esidente da Associação Latino-Americana de Direito Agrârio e atual Presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, com sede em São Paulo.
Além dos professores, advogados, estudantes, participarão do mencionado Seminário, todas as lideranças sindicais rurais sejam de empregados, sejam de empregadores do Estado de Goiâs.
O juS-agrarismo nacional, reunido, assim, discutirá todos os problemas
fundiárioS e, por certo, indicará o caminho para que se dê aplicação do Estatuto da Terra, marginalizado e esquecido, por falta de decisão política do Poder Central da República.
E em virtude disso os conflitos de posses que se vêm desenvolvendo Constantemente, em todo o País, sem que os órgãos governamentais possam
resolvê-los a contento.
Tudo isso, porque os mercenários das terras rurais brasileiras, aqueles
que as detêm como especuladores, continuam a ser protegidos do Poder; enquanto que os homens que as trabalham~ os que as estimu{am ao cumprimenw
to da inerente função social, continuam marginalizados.. São estes os trabalhadores rurais sem terras.
Aproveito essa comunicação para louvar a atitude do Instituto Goiano
de Dh:eito Agrário, desejando êxito total ao III Seminârio Nacional de Direito Ag"rârio.
Espero, no entanto, que desse certame saíam resultados a serem colocados em prátiCa para as soluções das emergentes questões fundiárias, onde. os
homens do campo, sejam os trabalhadores, parceiros-outorgados, arrendatários, pequenos e mêdios proprietários, os destinatários das soluções aventadas no Congresso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
extraordinária a realizar~se às 18 horas e 30 minutos, jã convocada a seguinte
Ordem do Dia.

-lDiscussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n• 701, de 1981), do Projeto de Decreto Legislativo
n• 23, de 1980 (n• 57(80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica, concluído entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola. em Luanda, a li de junho de 1980.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 100, de
1981, do Senador Alexandre Costa, que fixa em 5% (cinco por cento) a área
agricultável, nos projetas pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetas industriais, e õs de reflorestamento, localizados no Norte e Nordeste e
financiados por entidades oficiais de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho,
e dã outras providências, tendo
Pareceres, sob n9s 722 a 725, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Agricultura, favorável;
- de Economia, favorável com a Emenda n9 1-CE, que apresenta; e
- de Finan~as, favorãvel ao projeto e contrário à emenda da Comissão
de Econoinia, apresentando a de n9 2-CF.

-3Discussão, em turno único) do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 190, de 1981 (n' 330(81, na origem), de 26 de
agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Ruandesa.

-4• Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 214, de 1981 (n' 366(81, na origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Marcelo Raffaelli, Embaixador do
Brasil junto à República da Costa do Marfim, para, cumulativamente, exer<er a função de Embaixador do Brasil junto à República do Alto Volta.
O SR. ·PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Estâ encerrada a sessi!o.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)
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ATA DA 161• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1981
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDENCIA DO SR. JARRAS PASSARINHO
ÀS I8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carrei~
ra - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Jiermes - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- Alberto Silva Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto --José Lins- Agenor
Maria- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marcos
Freire- Nilo Coelho- João Lúcio - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Dirceu Cardoso -Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro
-Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Ne~
ves -Amaral Furlan- Orestes Quércia- Josê Caixeta- Henrique Santillo - Lâzaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão Müller- Vicente
Vuolo - Mendes Canale - Affonso Camargo - José Richa - Evelásio
Vieira - Arno Damiani - Pedro Simon:
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimentaltdeclaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

localizados no Norte e Nordeste e financiados por entidades oficiais
de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utiH~
zada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, e dá outras pro~
vidências, tendo
Pareceres; sob n9s 722 a 725, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade~ juridici~
da de;
- de Agricultura, favorável;
-de Economia, favorável, com a Emenda n9 l~CE, que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao projeto e contrário à emenda da
Comissão de Economia, apresentando a de n9 2~CF.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DO SE·
NADO N' 100, DE I98I
EMENDA N• 3
Acrescente-se mais um parágrafo ao art. 19, com a seguinte redação:
Parágrafo. Ficam excluídos da obrigatoriedade contida no artigo os projetas já em andamento ou em fase de execução.

Passa-se à

J ustificaçào
(Será feita oralmente)
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1981.- Murilo Badaró- José Uns,

ORDEM DO DIA
Item I
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co~
missão de Redação em-seu Parecer n9 701, de 1981), do Projeto de
Decreto Legislativo n' 23, de 1980 (n' 57/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica,
Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Fede~
rativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em
~
Luanda, a II de junhÕ de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, não havendo requerimento para que ela seja sub~
metida a votos, é considerada definitivamente aprovada nos termos do art.
359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

EMENDA N• 4
Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redação:
Art. 3'? As safras resultantes da aplicação do disposto nesta lei, serão
prioritariamente Comercializadas na respectiva região produtora, vedada
qualquer modalidade de exportação, salvo na hipótese de excedente de con&umo, efetivamente comp-rOvado.
Justificação
(Será feita oralmente)
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1981.- Murilo Badaró- José Uns.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A justificação oral das
emendas serã feitã pelo nobre Senador José Lins, que é um de seus signatários.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 23, de 1980
(n' 57/80, na Câmara dos Deputados).

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERiORMENTE.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição~ e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão o projeto e
as emendas.

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1981

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica
e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a 11 de
junho de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 E aprovado o texto d_o Acordo de Cooperação Econômica,
Cientifica e Técnica, ·concluído entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a 11 de junho de 1980.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~
cação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
100, de 1981, do Senador Alexandre Costa, que fixa em 5% (cinco
por cento) a área agricultável, nos projetas pecuãrios e agrícolas, inclusive os integrados a projetes industriais, e os de reflorestamento,

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Peço a palavra Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - (Jarbas Passarinho) Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, para discutir.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para discutir. Sem revisão do oraçlor.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
De autoria do nobre Senador Alexandre Costa, ternos em mãos o projeto
que estabelece a obrigatoriedade do cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho em todas as áreas agricultáveis do País, sejam projetes de reflorestamento, sejam projetas industriais, ou seja qualquer outro tipo de lavoura de cultivo da terra.
O projeto, Sr. Presidente, jâ está com parecer de quatro Comissões. E
devo dizer e reconhecer a necessidade e a utilidade deste projeto, porque apresentei um projeto, Sr. Presidente, que nem mais o localizo, nem sei se está no
Senado, parece que foi para o Tribunal de Contas, sobre o mapa agrológico
do País, e que os bancos oficiais e particulares só emprestariam dinheiro se os
donos de terra e tomadores de empréstimos se sujeitassem a reservar uma
área da sua propriedade, seja ela campos de criação, seja de campos de pecuária leite·ira, seja campos de arroz, campos de milho, campos de café, ca~
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cau, cana e assim por diante, reservasse uma área em que a sua terra produ~
zisse bem: arroz, feijão, milho e mandioca.
Sr. Presidente, nós estamos para deixar o Senado dentro de um ano e
pouco\ seria um grande prazer que nós_s_aís.s~mos e deixássemos uma leg~s~
Iação, ou esta do Sr. Alexandre Costa ou a mmha ou de quem quer que SeJa,
em que o País fosse impedido de importar arroz, feijão e milho; farinha de
mandioca acho que ele nunca importou, mas é capaz de chegar a ímportar,
também. Que pelo menos essas quatro culturas, Sr. Presidente, esses quatro
produtos, não fossem importados, porque um mundo deste, um mundo, um
País de extensão continental, como dizem; importa do Chile, importa carne
do Uruguai, iinporfa leite da Argentina, importa leite dos Estados Unidos,
leite do Canadá. _O Brasil é de fato um mundo deste de terra.
Sr. Presidente, acho isso um estado de menoscabo para todos os brasilei~
ros. Então apresentamos esse projeto, de que os bancos, as Secretarias de
Agricultura de_ Estado, em cooperação com o Ministério da Agricultura, le~
vantassem o mapa agrológico, para saber em que municípios se produz arroz,
outros que são bons de café, outros que são bons de milho, outros que são
bons de feijão, outros que são bons de arroz. Mas o projeto parece que estâ
numa gaveta, por aí, bem guardado, desculpem~me, está bem guardado.
Sabe V. Ex•, que nós aqui, Senadores, precisamos ter muito cuidado com
o Português, porque temos o Presidente que é imortal, e só faço votos que
seja da Academia Brasileira de Letras, porque a imortalidade de uma Academia estatal não é total, morre por uns anos, mas a Academia do nosso exPresidente Luiz Viana é diferente. E está aqui o nobre Senador Alberto Silva
a me dizer que S. Ex• terá seu voto, para ser imortal da Academia Brasileira
de Letras, e terâ o meu, também; creio que aqui no Senado ninguém nega o
voto a S. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como o voto é privativo
dos membros da Academia Brasileira de Letras, peço a V. Ex• que entre antes
e depois me convide.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Nós. vamos fazer essa sugestão à Acade_____ _
Sr. Presidente, tenho notado em V. Ex•, às vezes está em jejum nos ás~
suntos, ouve um ou dois oradores e faz um discurso melhor do que os donos
do assunto; isso em quinze minutos; sintetiza, vai, busca as causas, todas as
implicações de lei, etc. Vi uma decisão de Regimento Interno, aqui na Casa,
como nunca vi no Senado, e tenho quase sete anos aqui. V. Ex• foi rápido e
relampejante. Portanto, é um homem perigoso.
DiZ Um grande pensador americano: HÉ um perigo conversar com gente
inteligente, porque toda hora em que nos descuidarmos ele nos coloca no bolso." V. Ex.' dá decisões relampejantes. Hoje, Por exemplo, no encerramento
do banquete à Dona Carmem Annes Dias Prudente; foi uma luminosa manifestação intelectual de V. Ex•, a meu ver, pois em poucas palavras, disse tudo
o que se disse nos discursos de lã e de cá, nos discursos de antes e de depois. E
aqui, na Presidência, encerrando, também fez um pronunciamento luminoso
e magistral.
mia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço desculpas a V. Ex•,
mas a matéria é arroz.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estamos tratando de um manâ para os
nossos cérebros, que jâ estão_ cansados.
Então, Sr. Presidente, temos que cuidar um pouco d_o nosso português,
porque V. Ex•, embora não seja imortal da grande Academia, é imortal na
academia do nosso consenso, do nosso aplauso, do nosso reconhecimento e
da nossa admiração.
Sr. Presidente, o projeto do_nobre Senador Alexandre Costa vem ao encontro de nosso desejo, estabelecendo um percentual.
Senador Alexandre Costa, eu não--sabia que V. Ex• estava aqui, pois
anda tão afastado do Plenârio, que quase jâ não me-lembi'ava da efígie de V.
Ex• sentado nessas cadeiras, m.as fico alegre em vê:-lo aqui, próspero, feliz,
tranqüilo, sorridente, com um projeto que entrou anteontem, jã está com
quatro pareceres e vai ser votado. V. Ex• é um homem respeitado na Casa,
mas também jã vi urna proeza -que não vou contar- que Senador nenhum
fez aqui no Plenário, eu vi V. Ex• fazer. Vi, também, uma proeza que nunca vi
um Senador fazer: construir esse mundo de casas e departamentos, aparelhando o Senado para os próximos qüinqüênios, para as próximas décadas,
que fez V. Ex•~ como Secretário. Mas a outra proeza foi aqui, no Plenário,
com um projeto que diz respeito ao seu Maranhão, urna enxertia violenta de
última hora, que, ao que me recordo, nunca vi ninguém fazer, só V. Ex~
Reconheço que está aqu1 a prova do prestígio de V. Ex•: entrou no dia 13
de maio e já está com 5 pareceres, completo; vai ser votado hoje ou amanhã.
Vejam que rapidez; as matérias que têm o made Alexandre Costa correm rã pi~
das aqui na Casa. Mas é um projeto bom, magnifico.
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Devo dizer, Sr. Presidente, na matéria de reflorestamento, ele estabelece
o quantitativo de 5% para plantar arroz, milho, feijão e ma~dioca .nos ~~pos
de criação, muito mais particularmente do que o meu, e mu1t0 ma1s objettvo.
Nobre Senador, formado em Minas Geraís, eu reconheço e_ curvo~rne
diante dos conhecimentos e da tecnologia de V. Ex•, revelada aqui nas çons~
truções do Senado.
.
_·-·
Mas, Sr. Presidente, até na questão do reflorestamento, o nobre Senador
Alexandre Costa previu e estabeleceu: quem quiser fazer reflorestamento, que
faça mas tem que reservar uma ãrea para o arroz, o feijão, o milho ou a mandioc~. Este é um projeto de atualidade para a Nação brasileira. Pode est~r
certo de que, com_ e_s_te projeto, o Senador José Sarney vai passa~ um ap~tozi
nho lá na candidatura ao Governo do Maranhão. V. Ex• não e o presidente
do Partido mas vai fazer chegar no nariz de muita gente, o chamusco de pé
de santo q~eimado, porque é um projeto que condiz com a situação ?rasile~~
ra resolve a situação brasileira, apresenta uma solução para um Pa1s da dtm~nsão do nosso, em que importar arroz, feijão e milho é um escândalo nacional.
Sr. Presidente, apresentaram~se aqui duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- As emendas foram apresentadas em Plenário, justificadas oralmente pelo Senador Jos~ Lins. Não estão aí, não constam do processo.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas ajudam ou desajudam o projeto?
O Sr. Mun'lo Badaró- V. E~' me permite um aparte, Senador?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Murilo Badaró- As emendas são da minha autoria e o seu objetí~
vo é melhorar a forma do projeto, sobretudo a primeira, para atender aos casos de projetes já em execução e, certamente, depois de projetas em fase de
execução, não seria razoável impor uma condição nova, o que certamente
acarretaria prejUízo para ambas as partes, ou seja; o órgão financiador e o tomador. E a segunda é para modificar a redação, para não obrigar a comercia~
lização apenas na área, mas fazer essa comercialização de forma prioritária.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, quanto a primeira emenda- nem discUto a-redaç3o da outra- se nós excluirmôs qualquer obrigatoriedade ou qualquer desses elementos, estaremos vulnerando e sacrificãndo o
projeto do Senador Alexandre Costa. O meu entendimento é esse.
Se não queremos importar mais arroz, nem feijão, .temos que fazer uma
legislação draconiana porque, do contrário, os grandes proprietários de terra
deste País não atenderão à legislação.
A emenda diz o seguinte:
"Ficam excluídos da obrigatoriedade contida no artigo, os projetes que
estão em andamento, etc.
O Sr. Murilo Badaró - E para tornar explícita a redação, só isso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - A lei não retroage. Pelo menos no
Espírito Santo, não retroage; não sei se em outros estados, retroage. Se está
em execução, como é que· se pode exigir que se plante 5%?. Fico satisfeito, Senador Alexandre Costa, que V. Ex• tenha se formado em Minas Gerais. t
possível que a lei também não retroaja lã.
Sr. Presidente, acho que a emenda é inoperante, porque é o mesmo que
reconhecer que a lei pode retroagir, e a lei não retroage nunca em terra alguma deste mundo.
O Sr. Marcos Freire_

~

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. DIRCEU CAROOSO - Pois não.
O Sr. Marcos Freire - Só estou tomando conhecimento do teor da
emenda neste exato momento, e parece-me que se ela se refere a projetes em
andamento, isso não equivale a projetes em execução, que é completamente
diferente. Um projeto em andamento ainda não teve deferido o seu financia~
mente. São coisas que é preciso deixar bem claro, porque parece que no entendimento de V. Ex• já seria algo em execução, quando projeto em- anda~
mente não o é, mas um projeto, um plano que estã sendo examinado, analisa~
do, para ser ou não deferido. E: uma impressão que tenho, embora nem ten~a
lido. Mas, pelo que ouvi, parece~ me que há distinguir estas duas coisas: proJeto em execução, é o que jâ foi financiado, já recebeu dinheiro e jâ está sendo
implementado, é uma coisa; e, outra, ê um projeto em exame, em estudo, que
pode ou não vir a receber o deferimento da concessão do financiamento. É o
que me parece, pelo que entendi.
O Sr. Murilo Badaró- O entendimento do nobre Líder é correto, é exa~
tamente sobre projetes em execução.

o SR. DIRCEU CARDOSO -

Mas o que quer dizer a emenda de V.
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O Sr. Murilo Badaró- Projetes em fase de execução.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Em fase não, jâ em andamento ...
O Sr. Murilo Badaró - Ou - hã um advérbio aí.
O SR. DIRCEU CARDOSO____,_ Dá licença, o .. ou" de V. Ex• abrange os

dois.

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex• leia o § 39 do artigo 19.
O SR. DIRCEU CARDOSO -O parâgrafo diz o seguinte:
HFicam excluídos da obrigatoriedade contida no artigo os projetes já em andamento ou em fase de execução."

O Sr. Marcos Freire - São duas coisas diferentes.
O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• tenha a bondade de ler o§ 39 do art. 19
do meu projeto:
H§ 39 Às prorrogações ou renovações de projetas aplicam-se
de igual modo as disposições deste artigo."
O Sr. Marcos Freire -

Esta é uma terceira hipótese.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Uma terceira hipótese.
o· Sr. Alexandre Costa- Exato, porque, de modo geral, todos esses projetes que são apresentados na SUDENE e na SUDAM recebem um valor e
outro projeto no mesmo sentido não dã mais entrada, ele vem sendo renovado, prorrogado e ampliado tanto no tempo quanto no valor. É justamente
para alcançar os prorrogadores de projetes. Claro que, se falo em prorrogação, aqueles que não forem p"rOi'rogados e nem renovados não estarão incluídos.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isso mesmo. Este o entendimento meridiano do projeto.
Então, Sr. Presidente, ao meu ver, acho que a emenda, na boa política do
Senado, deve ser rejeitada. Eu, pelo menos, voto nesse sentido, porque acho
que o projeto atende perfeitamente às exigências da hora brasileira.
Só não quero e não gOstaria que· b Senado apresentasse uma legislação,
uma lei nascida aqui do Senado, de homens experientes, onde hã, parece-me,
oito ex-Governadores de Estado, que sentiram essa-realidade nos Estados.
Há alguns Ministros no Senado, vários Ministros, não é um ou dois não; Secretários são quase todos, menos eu, quase todos os Senadores foram secretários de Estado e conhecem a realidade brasileira. E a realidade brasileira é
esta.
Nós não podemos, Sr. Presidente, continuar, neste imenso País, a importar arroz, feijão, milho, leite; alho, cebola, carne. É uma coisa louca!
O Sr. Nelson Carneirâ -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO - Poisnão.
;"/
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• traz uma valiosa colaboração, mas esse·
projeto será ainda objeto de exame pelas comissões técnicas que terão que
opinar sobre as emendas, já que o projeto-voltará a essas comiSsões. E V. Ex•
sabe que são 5 comissões. Então, a·con.tríbtiiÇão de V. Ex' já servirá como um
adendo às emendas e uma crítica a essa, emendas e, certamente, as comissões
que vão opinar examinarão com maior cuidado, não só as emendas como as
ponderações que V. Ex'- trouxe a esta Casa. Mas, hoje, o Senado não vai votar, vai apenas enviar às comissões -técnkãs para que elas opinem.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estâ certo. Eu agradeço o aparte de V.
Ex•, que de fato me esclareceu o entendimento.
Naturalmente, Sr. Presidente, acho que as comissões devem recusar essas
emendas e aprovar o projeto original, de autoria do nobre Senador Alexandre
Costa.
Esta emenda, Sr. Presidente, estabelece o seguinte: Ficam excluídos os
projetes em andamento ou em execução. Quer dizer, liquida tudo, passa tudo. O projeto fica inoperante.
O Sr. Alberto Silva__ ~ P_ermite_ V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Alberto Silva- Em primeiro lugar, eu gostaria de congratular-me

com o Senador Alexandre Costa, pela oportunidade com que S. Ex• apresentou este projeto e lembro-me que na hora em que S. Ex'- o estava apresentando, fui dos primeiros a assinar, porque entendo que S. Ex• colocou, como costumamos dizer aqui na prática, "o -dedo em cima da ferida". Esses projetes
são todos aprovados. No Norte e Nordeste, realmente, não se pensa no
problema da produção de alimentos. Mas eu gostaria de lembrar ao nobre Senador Alexandre Costa, Engenheiro como eu também, que a grande dificuldade de qualquer desses projetas na área Norte/Nordeste, principalmente de
strroz, feijão, mandioca e milho, está no momento exato de se produzir esses

cereais, põr falta do precioso líquido. Planta-se feijão, arroz, mandioca naquela área e vem uma irregularidade climática como essa que estamos sofrendo há 5 anos seguidos, e vai tudo por água abaixo. Não adianta o projeto estar aprovado, não adianta ter recursos federais da SUDENE ou da SUDAM
ou dos bancos oficiais. A plantação de feijão, de mandioca de milho feita por
aqueles parceleiros ou pequenos posseiros, que costituem a grande produção
do Nordeste, fica toda perdida exclusivamente por falta d'ãgua na hora em
que mais dela se precisa. E aqui vários membros da Comissão de Assuntos
Regionais; que visitáratn o Nordeste no ano passado, concluíram isso: feijão
e milho plantados na beira d'ãgua, na beira do açude, morto, por falta de um
__ pequeno detalhe, uma pequena instalação de irrigação para garantir. Eu
lembraria, Senador Alexandre Costa, que talvez pudéssemos colocar aqui que
obrigatoriamente esses projetes de feijão, de arroz, de milho, que são realmente o sustento daquela região nordestina toda, ao serem implementados
deveriam estar automaticamente dentro de um regime de segurança. E vou,
agora, falar de cadeira, creio que no Nordeste, tirando as ãreas de açudes, talvez o único projeto que exista lá que suporta qualquer tipo de tempo, de clima, chuva ou não, é o que fiz lã, de gotejamento igual ao de Israel; uma hora
destas estão colhendo feijão, em plena seca, com um projeto de irrigação por
go-tejª-ll!erito. E facil!l"!l<?·_
O SR. DIRCEU CARDOSO - Com que ãrea?
O Sr. Alberto Silva- Com 10 hectares, com 20 hectares, o que for possível. E não existe roça no Nordeste, que eu entenda e que conheça, como Governador que fui, que seja sUperior a 2 hectares, não tem parceiro que tenha
braços para fazer uma roça maior que 2 hectares. Então, numa comunidade
como essa, fazer um projeto-para feijão de 10 ou 20 hectares, V. Ex• põe aqui
5%, uma parte pelo menos deveria, obrigatoriamente, estar sujeita a-um regime de irrigação garantido, porque, no Nordeste, ninguém planta com segurança, em nenhuma área, a não ser em volta de açude. Estava na hora, nobre
Senador Alexandre Costa, V. Ex•, como engenheiro que é, fOrmado, como
eu, em Minas Gerais ...
O Sr. Alexandre Costa- Leia V. Ex• a justificativa do meu projeto, e
veja que ele quer alcançar o menos e não o mais, sobre que V. Ex• disserta
com muita sabedoria.
O Sr. Alberto Silva -

Nós chegaremos lá.

O Sr. Alexandre Costa- Se o argumento de V. Ex• é o de que precisa ser

irrigado para poder produzir, logo, se a SUDENE e a SUDAM, que financiam o projeto, não fazem a obrigatoriedade de irrigação, deveriam parar os
financiamentos. Seria muito mais prãtico parar, cuidar da irrigação para, depois, dar continuidade aos projetas, o que exijo, o que eu peço, e 1ue V. Ex•s
sabem, é uma contrapartida, porque tanto os bancos oficiais da T1 gião quanto a SUDENE e a SUDAM emprestam dinheiro altamente subsidiado pelo
Governo Federal. Enquanto a Caixa Económica Federal, paga:::. mim, ou a
qualquer depositante, 7% ao mês o Governo empresta a 1u% ao ano, com dez
anos de carência, sem nenhuma contrapartida por parte dos beneficiados. O
que peço no meu projeto é que os beneficiários de juros subsidiados dêem ao
Governo, dêem ao povo da região a contrapartida pelo favor que recebem,
isto é, nos órgãos SUDENE e SUDAM, e, nos bancos, os juros subsidiados.
O Sr. Alberto Silva - E verdade, Senador Alexandre Costa, concordo
com V. Ex' plenamente: Vamos atingir ao menos esse mínimo. Mas, como
nós sabemos e V. Ex• também sabe, livrando o seu Maranhão, onde dificilmente acontece essa estiagem, o resto do Nordeste vai plantar a ãrea mas não
vai colher, se houver irregularidade climática.
O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• fala só para a ârea do Nordeste, mas esse
projeto não é feito só para o Nordeste; ele atinge o Brasil inteiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Recordo aos eminentes Senadores que a palavra está com o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
O Sr. Pas_sos Pôrto- Acho o· seguinte: com relação a esse projeto, nobre
Senador, os objetiyos dele são os melhores possíveis. Só que eu acho que, a
nível de projeto de lei, não deve haver uma legislação no Brasil, primeiro que
tecnicamente ela é imperfeita, porque estabelece que sejam obrigatórias as
culturas de quatro lavouras que podem não se adaptar ao mapa agrológico
que V. Ex"- solicita. Diria a V. Ex• que há um excedente de produção, no Brasil, de arroz, de feijão e de milho, mas não hã de cebola. Então, o que deveria
dizer o caput do art. 111, é que deveria ser obrigatória a agricultura de subsistência, seja ela qual for- não é obrigado a ser só milho, feijão, mandioca e
arroz, os quatro produtos agrícolas de alimentação.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, são os bãsicos da alimentação!
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O Sr. Passos Pôrto -

O Sr. Passos Põrto -

Todos eles, cebola, alho, etc.

O Sr. Alexandre Costa - Cebola nunca foi produto de subsistência. Em
lugar nenhum do mundo_ a cebola é produto de subsistênc_ia.
O Sr. Passos Pôrto - São produtos que fazem parte do cardâpio da alimentação brasileira.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Cebolaé subsistência apenas para Senador, porque o povo miúdo n~o come ~boia.
·

O Sr. Passos Pôrt{) - V. Ex• está vendo a cebola apodrecendo em Pernambuco porque nã.o hã preço para comercialização. Mas, o que gostaria de
dizer, nobre Senador, é o seguinte: o l?~NALSUCARjã está faz~ndq isso.
O Sr. Alexandre Costa- O que dizem é que cebofa é bom para as coronárias. mas para subsistência não conheço. Estou conhecendo_ e aprendendo
hoje.
O Sr. Passos Pôrto- O que não pode ninguém admitir é que numa lei se
estabeleça ...
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• estâ discutindo com um técnico
agrícola e tem que respeitar.

O Sr. Passos Pôrto - ... a exigência de que nos projetes industriais projetes de reflorestamento- ~eja obrigádo a -que ~%-~essa ãrea sejam deStinadas a esses quatro produtos especificamente.
O Sr. Alexandre Costa- Não me fale em projeto industrial. V. Ex• não
leu o projeto; está aparteando sem ler o projeto.
O Sr. Passos Pôrto -

Li o projeto.

O Sr. Alexandre Costa~ Não é nada de projeto industrial e sim projeto
agrícola e pecuário.
O Sr. Passos Pôrto - Aqui diz:
.. Que fixa em 5% (cinco por centO) a área Agricultável, nos Projetas Pecuários e Agrícolas, inclusive os Integrados a Projetas ln~
dustriais,"
-

O Sr. Alexandre Costa - Exato. E o que é isso'?
O Sr. Passos Pôr~o - Integrados a projetes industriais ...
O Sr. Alexandre Costa agrícolas e pecuários.

-

Integrados a projetas industriais, quer dizer,

O Sr. Passos Pôrto - ... e de que 5% sejam destinados às culturas de arroz, feijão, mandioca e milho, eu perguntaria ao Senador Teotônio Vilela, se
todas as ãreas podem ser usadas os 5% para essas três lavouras que pode até
não haver compatibilização CQ_m a rentábilidade agrícola. De modo que po~
deria ser ãrea destinada à agricultura de subsistência e nem em nível de lei.
Isto é uma regulamentação que tem que ser determinada de acordo com as regiões fisiográficas do País.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Mas é o mapa agrológico etc.

O Sr. Passos Pôrto- Então com su~s aptidões econômicas e agrícola.Isso é querer abusar dos recursos da legislação para uma lei in6quoa que não
serã aplicada ...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Estâ certo.
O Sr. Passos Pôrto - ... porque quem for executá-la não tem condições.
O Sr. Alexandre Costa - Nem toda terra que dá milho dá arroz.
O Sr. Passos Pôrto - Como'?
O Sr. Alexandre Costa- Nem toda terra que dã um produto, obrigatoriamente dã outro.
O Sr. Passos Pôrto - Não tem; deve dar.
O SR. DIRCEU CARDOSO"'-~ o mapa agrológico que nós temos que
fazer.
O Sr. Passos Pôrto- De modo que o projeto de V. Ex' responde ao projeto do nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas o meu projeto não tem padrinho. E
o de V. Ex• ...

O Sr. Muri/o Badaró - Senador Dirceu Cardoso ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

O Sr. Muri/o Badaró -

O Sr. Teotónio Vilela -

E depois devia ser a nível de regulamento.

O Sr. Alexandre Costa- E qUais são os outros prOdu-tos de subsistência
se não esses?

... anda de bandeira despregada.

Senador Di;ceu Cardoso ...
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Senador Dirceu Cardoso ...

O SR. DIRCEU CARDOSO- o nobre Senador pediu em primeiro lu·
gar.
O Sr. Murilo Badaró - Senador Dirceu Cadoso. Todas essas ponderações, com referência especial com a projeção da lei apenas ho Norte e no
Nordeste e mais esta especificidade com relação aos produt.os de subsistência,
foram ponderações feitas ao Senador Alexandre Costa que com elas concordou. Daí a razão das emendas para que o projeto retorne ao exame das Co~
missões- para que ele saia delas çom uma redação que atenQ.a à sua visível importância, porque este projeto é importante. Eu dizia ao Senador Alexandre
Costa, que ~a área do Jequitinhonha, em Minas e no Norte de Minas, há
grandes projetes de reflorestatriento e a:s terras que foram atribuídas às empresas o foratn com a obrigatoriedade de cerca de 3% da ãrea serem destinados ao projeto agiopecuário e, até hoje, as empresas são inadirnptentes com
relação a ele, sem que se possa fázer nada. Então 6 projeto é impotante, precisa ser trasformado em lei, precisa ter sua tramitação acelerada, daí as emendas que tem esse objetívo: a· de fazer o. projeto voltar às Comissões para reexa~
me mais apurado dele.

OSR. DIRCEU CARDOSO-Concordo com V. Ex• e concedo o apar·
te, anteriormente pedido pelo Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa --Quero apartear V. Ex• para discordar da opinião do ilustre Senador por A lagoas. A história de vocação de terra já não
existe Inais, na erá do adubo, a terra que não dá arroz, fijão, milho e mandioca é pedra, se sendo pedra. tem que ser financiada a sua exploração como pedreira, ou mineração. E em qualquer do dois casos não se enquadra como
projeto agropecuário.
O Sr. Teotónio Vilela - V. Ex• me permite?
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Com prazer.
O Sr. Teotônio Vilela,- Aí está a diferença eritre o engenheiro e o agricUltor; falou logo em pedra. Mas acontece que a engenharia agrícola não ê a
mesma engenharia civil. Perdoe·rne meu nobre cole$a. Eu sou um velho agricultor. N asei e me criei no campo Qá disse daqui uma vez desta tribuna) entre
uma toc_eira de_ cana e um curral de boi. E ainda hoie sou agricultor e estou f~:;-_
zendo, na minha áfea uma experiência, juntamente com outros companhei;:"
ros, inusitada, associar feijão, milho, arroz e outros produtos à cana-de~
açucar. V. Ex~ sabe há quantos anos lidamos com isso? Há 7 anos, para se fazer uma coisa correta. A agricutura não é invenção de gabinete; hã a vocação
da terra como há vocação dos homens, nobre Senador. O adubo não resolve
todos os problemas. Se ele resolvesse ia plantar café nas minhas áreas e as
áreas frias do Rio Grande do Sul iam plantar cana-de-açucar. Não, nObre Se·
nadar; o adUbo não resolve tudo: o clima, a ecologia são fundamentais bãsi·
cos. Num momento em que se obriga a que qualquer projeto, em qualquer re~
gião do Norte e do Nordeste, que faça o plantio de feijão, de milho, de arroz e
de tudo que está aqui arrolado é, na verdade, um projeto de gabinete. E eu tenho todo o interesse, nobre Senador ...
O Sr. Alexandre Costa- Queria que V. Ex• me desse um exemplo de
qual o Estado do Nordeste que não dá mandioca; ...

O Sr. Teotónio Vilela - Ah, Mandioca é um produto nacional.

O Sr. Alexandre Costa - ... que não dâ milho ...
O Sr. Teotônii:J Vilela- Milho jã é outro produto e requer outras con~
dições.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Lembro aos Srs. Senadores que está com a palavra o Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, vou recolher a palavra.
Vejo V. Ex'~- alegre e todos nós alegres. Sr. Presidente, convoco a memória de
V. Ex'. Há que tempo V. Ex• já viu o Senado com esse número, discutindo:
um projeto de interesse do Senado com tantos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É uma paisagem gratifi·
cante. Mas peço a V. Ex~ que encerre porque jã se passaram 5 minutos do
tempo de V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou terminar, Sr. Presidente.

O Sr. Teotônio Vilela - Eu pediria outro aparte para concluir o meu raciocínio, nobre Sen_ador. Permita-me, porque senão fica incompleta a minha
resposta ao nobre Senador Alexandre Costa. Com a permissão da Mesa, aliâs
eu sou aparteante e não posso me dirigir à Mesa.
O SR. DIRCEU CARDOSO --,- Em homenagem a este Senado bonito
que estamos vendo, Sr. Presidente, vou dar o aparte.
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O Sr. Teotónio Vilela - Estou de pleno acordo com a idéia do nobre Senador Alexandre Costa. A idéia é nobre. Há de se fazer o consórcio de lavouras, sobretudo lavouras de subsistência. Nós estamos plantando, hoje, feijão
nos tabuleiros de Alagoas. É uma coisa fantástica! Nós conseguimos isso sem
prejuízo da outra lavoura. Mas nem todas as lavouras poderiam ser consor-

ciadas. Eu pediria só a V. Ex~ que nós fizéssemos um estudo mais cauteloso
sobre o seu projeto para não ficar, assim; uina aplicação indiscriniinada, o
que vai criar-certos problemas para os agricultores do Norte e Nordeste que
ficarão privados de recursos - segundo o seu projeto - por exemplo, do
Banco do Brasil, se o financiamento não atender às especificações do projeto.
Seria uma verdadeira calamidade, de pronto! Então eu pediria a V. Ex' que
nós estudássemos com mais calma e, poderíamos ~plicar essa inovação com
muito mais efeito, reestudando O Piojeto.
O SR. DIRCEU CARDOSO·..:.,_ Concluindo, Sr. Presidente: esta é uma
nova hora que está vivendo o Senado; plenáriô. ch'eiO, discutindo.
Sr. Presidente, outra hora nova que o Senado vai viver: creio que, amanhã, pela primeira vez, nós vamos ter a visita do Senhor Presidente da República - ouço dizer nos corredores - que vem aqui visitar as duas Casas.
Serã outra hora murmuradora, Ouço dizer isso. Se vier, que ·bons ventos o
tragam, para visitar as duas Casas Legislativas no dia de amanhã.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Alexandre Costa para discutir.
O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR; SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTR

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Encerrada a discussão, a
matéria irá às comissões competentes, em virtude de recebimento de emendas
em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 190, de 1981 (n' 330/81, na
origem), de 26 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Ayrton Gonzalez Gil Di6gueZ, Effibaixador do Brasil junto à
República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto li República Ruandesa.
Item 4:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re~
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 214, de 1981 (n• 366/81, na
origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Marcelo Raffaelli, EmbaiXador do Brasil junto à República da
Costa do Marfim, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Alto Volta.
As matérias constantes GOS--itens 3 e 4 da Ordem do Dia, nos termos da
alínea h do art. 402 do Regimento Interno, devem ser apreciadas em sessão
secreta.
Solicito dos Srs. funcionãrios as providências necessárias a fim de serrespeitado o preceito regimental.
(Secreta às /9 horas e I 5 minutos, a sessão volta a ser pública às
/9 horas e 35 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo que
tratar, a Presidência v.ai encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte
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Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o GoVerno do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo

PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanç>as (2P pronunciamento: em virtude de documentação anexa~
da), apresentando Emenda n~' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
VotaÇão, .em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~' 72, de 1979 (n"'
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caPut do artigo 55. da
Lei n'i' 3.807, de 26 de ago?tO de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n's 248 e 249, de !981, das Comissões:. _
-de Legislaç-ão Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorávei, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves~ e
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n'~'
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 640 e 641, de !981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4

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 Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 198!, da Comissão:
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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 constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Coniissãó de EcOnomia como conclusão de seu Parecer n'~' 625,
de 1981), que auto.riza ·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 n's 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões •. quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justü;a. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9' 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de se~recer nO? 1.356,

_s_,_.._m_b_ro_d_•_1_9_Sl_

de 1980),- que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos e trinta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida-

da, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constitui cão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

9

IS
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 198Y(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"? 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seiS milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apre-

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de
1981), que ãutoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em

•
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Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e citJ.cõ cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
- de ConstitUi cão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"? 68, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de seu Parecer n.., 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador H_ugo Ramos; e
- de Municípios, favorâvel.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqtienta
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 Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corllo conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constitui cão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorãvel.
13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como- cOnclusão de seu Parecer n9 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36-(viille 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 Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"? 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em CrS
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, 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 Municípios, favorável.

16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"? 15, çl~
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MO) a elevar em Cr$
31.756..725,00- (tri"nta e tim- fullhões, setecentos e cinqUenta e seis mil 1 sete'centos e vinte e Cinco cruzeiros) O montante de s_ua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituü;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadç; e
- de Municípios. favorãvel.
17
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 Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quátehta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida corisolídada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e _Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
18
Votaç_ão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 279,
de 1981), que autoriza a 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 consoiidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 2&0 e 28-1, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoÍ'âVel.

!9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia como conclusão de seu Parecer n'? 594,
de 1981), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de Goiâs 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.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia coroo conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,ejuridicidade; e
-de ~unicípios, favorável.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
CVI Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Votação~

em turno único, do Projeto de Resolução n9l02, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 678,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade c juridicídade; e
-de Municípios, favorãvel.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 108, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n~' 713,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqilenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça. pela constitucion-alidade e juridicidade.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federãi;do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25
Votação, em turno único, do-Requerime-nto n9 43, de-J98L 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 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26

Votação, em turno único, do Requerimento rl9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos terinoS do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senádo 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).
27
Votação, em turno único, do I{equerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo írititulado" ··o Norde"ste -é Vlllma do Estouro do Orçamento MonC:.
tãrio", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 198!.
28
Votação, em turno únicO~ do Requerimento n"' 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 !56, de 1979, do senador Hum~
berto Lucena, que institui o seguro~desemprego, e determina outras providências.
29

Votação, em primeiro turno, -ao·P-i'"6jeto de Lei do Senado n"' 22, de 1981,
do Senador Jorge K a!1;1me, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
•\-;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorâvel: e
- de Educação e Cultura, favorâvel.

30
Votação, em primeir~ turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aPlicação, como incentivo fiscal, na ãrea da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providênciaS, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade, com
voto ,em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

3I
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajt.iridícídade, 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 n9 1.006, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
32

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~
nado n<1 142, 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 !.034, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33

Votação, em primeiro turriõ -(a-preciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do arl. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta dô irriposto de
rend_a_ o 13"'~salário, tendo
PARECER, sob n' 64,de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, 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 concess~o de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridícídade.
35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão_ de EconOmia como conclúSao de seu Parecer n"'
318, de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Betim (MG) a elevar em
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JustiÇa, peta constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, fa:vorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reex.ame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 22-9-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorçs.
Indelével, permanece na minha memória aquele quadro dantesco, que a
oportunidade de uma viagem de observações pelo Nordeste me foi dado a
contemplar.
Perlustrando o sertão agreste e -comburido, ouvindo depoimentos e ali~
nhando na mente perspectivas de como se modificar o quadro de vida e de
trabalho de uma região tão .castigada pela natureza e tão desassistida pelos
Governos, amadureceu-me a convicção de que, o primeiro passo- e o mais
importante a ser dado, seria a integração do Nordeste na problemãtica eco.nômica do País, eliminando desigualdades inter.-regionais e incluindo o
médio-setentrião, na prioridade de rateio dos investimentos e dos subsídios e
assim, favorecendo a sua depauperada economia.
Nós, homens do Nordeste, não ignoramos que o Governo Central, já
por duas décadas, se posicíona diante do desafio do subdesenvolvimento regional, e, repetidas vezes, há se comprometido atenuá-lo ou mesmo superá-lo,
através do emprego de mecanismos de incentivos fiscais e financeiros, administrados pela SUDENE, BNB e, ainda mais, utilízanc.Io~se cJ-os Programas
Especiais, destacando-se o POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo, afora
outros órgãos e serviços já convencionais.
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Não obstante tal posicionamento adotado pela esfera federal, podemos,
no entanto, afirmar que os resultados da ação governamental, no sentido de
modificaroa fisionomia econômic;a e social da área-problema, com uma extensão de 950 mil quilômetros quadrados e habitada por 35 milhões de brasileiros, não se nos afiguram animadores.
Qualquer análise que se faça da atual situação nordestina, fácil se depreenderá, sem disfarces, o agravamento das disparidades econômi_cas em relação ao Centro-Sul; e há mesmo quem nos advirta, para um cenário de contradição e confrontos estruturais nas duas economias, quanto ao conteúdo e
grau de sua participação no processo nacional de desenvolvimento.

•

,.

•

•

Não são desconhoeçidos o~ muitos indi~dores que atestam a permanência do estado de pobreza do Nordeste, configurada no contexto nacional
como uma região fortemente deprimida e carente, com uma população de milhões de pessoas portadoras de um dos mais baixos padrões de vida do mundo.
E, ainda mais, atente-se para o fato de haver, inclusive, a participação do
N ardeste na formação da renda nacion~l caído em aproximadamente 4%, enquanto a renda per capita relativa baqueou numa mêdia de 5% nos dois últimos decênios.
Explicam os economistas esta ocorrência pelo fato de não haver chegado
a industrialização, já um tanto a1cançada. a produzir todos os efeitos ~·desen
volvimentistas" esperados.
Justificam eSse descompasso da seguinte maneira: "A um relativo dinamismo do setor industrial urbano se responde com o escasso desempenho e
semi-estagnação e a atrofia do sistema econOmico das áreas rurais, levandose ainda em conta a renda média da força de trabalho, a disponibilidade "fi édia" de infrawestrutura, ou as condições educacionais e sanitárias que registram níveis inferiores a 50% dos equivalentes do Cent~o-Sul.
A nova postura do GOverno encarando o Nordeste como problema nacional terá que ser entendida como a promoção do seu desenvolvimento com
um mínimo de disparidades e ruturas inter-regionais no sistema econômico, o
que é perfeitamente viável, desde quando equacionem o problema nordestino
retirando-o ou afastando-o- o mais possível na hierarquia regional, sem soluções periféricas e sim integradas aos grandes interesses do desenvolvimento
nacional, colocado que deverá estar bem no centro dess~s mesmos interesses.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quando, mais uma vez, venho abordar da tribuna do Senado assuntos
relacionados à vida nordestina terrivelmente açoitada pelo infortúnio, é por
considerar a existência de equívocos e omissões que contrastam com o que é
ordenado pelo Senhor Presidente da República, no que tange aos recursos a
serem despedidos pelo erário nacional, no preparo da região nordestina para
conviver com a seca.
Com que dificuldade luta o Ministro Andreazza para tocar os projetas
de Irrigação, POLONORDESTE, PROTERRA, PROHIDRO e outros tantos Prós, que, não sei por que, são obnubilados e procrastinados pelos Contras. à guisa de faltarem meios, que nunca faltam às áreas- privilegiadas da
Nação!

O Sr. Bernardino Viana -

V. Ex• me permite?

O SR. ALMIR PINTO -

Com muito prazer.

O Sr. Bernardino Ji7ana - Senador Almir Pinto, acabei de receber do
meu Estado um telegrama do Secretário da Agricultura, e assim estão fazendo todos os outros Secretários da Agricultura do Nordeste, fazendo um apelo
para que nós entremos em entendimentos com o Sr. Ministro do Interior
sobre as dotações orçamentárias constante do Orçamento da União. h que
foram elevados de 76 para I 07 os núdeos do Projeto Sertanejo, e a dotação
constante do orçamento ê de apenas quatro bilhões e 250 milhões de cruzeiros. Os Secretários, depois de debaterem o assunto, acharam que a dotação
mínima deveria ser de oito e meio bilhões de cruzeiros. Fazem então, um ;Ipelo a nós, parlamentares, como já fizeram aos Governadores, .no sentido_ de
que insistam córfi" o Senhor Presidente da República e o Senhor Ministro do
Planejamento, para que elevem essa dotação orçamentária. Porque, como sabemos, de acordo com a Lei Orçamentária em Vigor, a Lei n9 4.320, não podemos alterar o Orçamento aqui no Congresso Nacional. Quero fazer este apelo, no brilhante discurso que V. Ex• está pronunciando nesta tarde, afim de
que todos unamos as nos~as vozes para que se faça uma revisão na dotação
orçamentária que foi alocada ao Orçamento da União para o exercício de
1982. Ninguém pode pôr em dúvida que o Projeto Sertanejo é um dos grandes
programas do Nordeste, porque ele financia os projetas de irrigação, a prazos
de até vinte anos, com juros que não vão além de 5% ao ano. Então, esse projeto é da mais alta significação para urna região que estã sujeita, vez por ouw
tra, às e:;tiagens. Era este o aparte que eu queria dar a V. Ex•
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O SR. ALM I R PINTO - Agradeço o aparte de V. Ex• e agradeço também a gentileza de me haver cedido o seu lugar no expediente desta sessão
para fazer este discurso em que V. Ex' participa com o seu brilhante aparte. E
agora que o Orçamento da República chegou ao Congresso Nacional, e como
não podemos, de acordo com a Constituição, modificá-lo, seria o caso de as
bancadas do Nordeste fazerem uma visita ao Secretário do Planejamento, exporem o problema, para que o Senhor Presidente da República, se for a-caso,
determine modificações nessas dotações.
O Sr. Bernardino Viana - Seria a abertura de créditos suplementares,
adicionaiS. o_u _a_locação de recursos ou operações de crédito.
O SR. ALMIR PINTO- Perfeito! Vou pensar no caso, irei conversar
com as bancadas dos E~tados nord~tinos, para, então fazermos uma visita a
S. Ex• o Senhor Ministro do Planejamento, a fim de tentarmos conseguir essa
melhoria.
Na seqüência deste_ meu pronunciamento, farei a leitura do editorial de
um jornal do Estado do Ceará e V._ ~x" irã ver que nele está espelhado o pensamento do aparte que V. Ex• acaba de me dar.

O Sr. Gi!van Rocha -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Pois não. Ouço com muito prazer o aparte de
V. Ex•

O Sr. Gilvair. Rocha- Nobre Senador, todos nós estamos acompanhando, com a atenção que merece, o discurso de V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO -

Muito obrigado, nobre Senador.
O Sr. Gilvan Rocha - E, mais uma vez, tocando na tecla, que me parece
ser a tecla crucial da história contemporânea do Nordeste. E veja que, infelizmente, os apelos saídos desta Casa do Congresso Nacional não trouxeram os
resultados esperados, como V. Ex• bem atesta no seu substancioso discurso.
Então, eu desejo meditar, de acordo com o tema que V. Ex' apresenta à Casa,
sobre _dois aspectos fundamentais que, me parece, devem ser enfatizados cada
vez que se fala no N ardeste. Primeiro essa história da falha da tecnocracia naquela região. V. Ex' sabe, e citou até com o humor que lhe ê peculiar, a quantidade enorme de HPrós" que há na minha região. Eu tenho a impressão que
temos projetes até o ano 3000, porque o que esse Governo fazê exatamente
dividido pelo meio: a metade são os tecnocratas fazendo simpósios, conferências, seminários intermináveis, viajando para cima e para baixo, por conta do
erãrio público, e V. Ex• bem sabe como os aviões chegam a Brasília lotados
de tecnocratas para discutirem assuntos que secularmente se conhece no Nordeste; enquanto a outra metade do Governo gasta um preciosíssimo tempo
para iri'Ventar regras de jogo para evitar sair do poder. Então, vê V. Ex.• que
sou meno_s otimista do que V. Ex•, talvez por estar do lado de cá da Oposição,
e não acredito nessa sistemática que esse Governo vem adotando para a
problemática do Nordeste. Mesmq porque volto a ouvir aqui, a do Senador
Bernardino Viana, que nós todos precisamos falar com o "homem" para ele
liberar mais recursos. Isso é~ o Brasil está dependendo do "homem", do "gordo", é o "gordo" quem decide se vai dar mais recursos ou menos recursos. O
País todo vive em drama: o Ministro da Educação vai falar com o .. homem",
com o "gordo"; o Ministro da Saúde, coitado, vai ter que falar com o ••gordo"; o Nordeste vai falar com o "gordo", menos eu, que não acredito naquele
gordo. Acredito numa solução_ política que este País há de ter, sob pena de
que para o Nordeste venha uma solução que não desejamos, uma solução
pela violência. Além da oportunidade das palavras de V. Ex•, acho que na
oportunidade do momento, agora que as coisas parecem que se encaminham
mais Claramente para a normalidade,. é necessário uma mudança generalizada, mudança inclusive desta_ metodologia dos tecnocratas de um lado, dos
profissionais da política do Planalto de outro lado, e do homem gordo com o
dinheiro de toda a Nação. Tem que se reformular isto. E V. Ex•, trazendo à
baila o problema, muito coittribui_ para que se dê oportunidade a pelo menos
uma voz como a nossa para protestar veementemente por este tipo de tratamento que já vem de mais de cinco ou seis lustros. Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO - Mui to obrigado, Senador Gilvan Rocha.
Como V. Ex' deve ter percebido no aparte do nobre Senador Bernadino Viana, S. Ex• cogita, de acordo com o telegrama que recebeu do Secretárío de
Agricultura do Piauí.;_ deve ser o anseio de todos os Secretários dos Estados
nordestinos - uma modificação no Orçamento da República, visando justamente melhorar a verba do Projeto Sertanejo.

O Sr.

Gil~·an

Rocha- Se o '"gOrdo" deixar.

O SR. ALMIR PINTO- A Constituição nos proíbe de mexer, de alterar este Orçamento. E como o Orçamento é feito pelo ••gordo", como diz V .
Ex•, pelo Ministro da Secretaria do-Planejamento, eu alvitrei ao nobre Senador Bernardino Viana. que é Vice-Líder do Governo, para que a Bancada
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nordestina procure o Sr. Ministro a fim de discutir, debater o problema, e ver
se conseguimos melhorar a situação daquele projeto, que foi pma belíssima
iniciativa dO-nOssO p-rezado colega, Senador José Lins, da Bancada do Ceará,
quando à frente da Superintedência do Desenvolvimento do Nordeste, a SU-

DENE.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nãO posso deixar de ler, por inteiro, o editorial de um importante órgão da imprensa cearense- a Tribuna do Ceará,
de 18 do mês andante, cuja epígrafe é a seguinte:

FALTA DE RECURSOS PARA O NORDESTE
O Nordeste, hã três anos batido por secas sucessivas, está enfrentando um problema gravíssimo - a falta de recursos para os
programas regionais e para a movimentação de linhas de cCédito
destinadas à comercialização da misérrima safra em curso.

O PROTERRA está praticamente desativado, há tempo; o
POLONORDESTE, não dispõe de dinheiro, assim como o Projeto
Sertanejo, que contiriua engatinhando, para começar a andar dentro
de uns dez anos ou mais; e o PROHIDRICO não passou de uma
promessa falaz.
'
Alega-se que essas cõisas vêm acontecendo porque o país estâ
em crise e não hã recursos para executar os programas regionais do
Nordeste, embora existam para vários e custosos empreendimentos
no Centro-Sul.
Enquanto isso, os nordestinos são acusados de incompetentes
e desonestos, por não saberem aplicar bem os milhões que se diz virem para cá, e que, na realidade, são apenas teoricamente destinados à nossa região.
A alegação de que o governo precisa reduzir gastos não tem
sentido, porque essa política não deve ser genérica, mas seletiva.
A economia do Nordeste, por sua natureza frágil e periférica,
já sofre os efeitos da retração econômica de áreas ricas e não tem
condições de suportar as mesmas restrições impostas ao Centro-Sul.
No Nordeste além de ser imperiosa a atuação do Estado, investidor, é necessário o abrandamento da contenção creditícia, tendo em vista o baixo nível de poupança privada e o pequeno volume
do capital de giro das empresas.
Sem obras federais que nos ajudem a criar riquezas e aumentar
o fluxo financeiro e sem recursos dos bancos oficiais para comprar a
produção primária, o Nordeste não tem como se movimentar economicamente.
No setor creditício há uma completa falta de meios para comprar a safra em andamento, criando situação aflitiva para os produ- '
tores, industriais e o governo estadual, que se prejudica com adia-

mento do pagamento do JCM.
A produção de algodão neste ano será ínfima, admitindo-se
que atinja 30 milhões de quilos de pluma- o que é irrisório em face
das colheitas normais, que giram em torno de 80 tnilhões de quilos.
Mas, ainda assim com uma safra de porte reduzidíssimo, o alg•Aão está encalhado, sem escoamento, porque, sendo um produto
altamente valorizado, exige largos recursos para ser adquirido e os
bancos oficiais não oferecem o crédito exigido para as compras.
Praticamente não se sabe qual o preço do algoqão, nas fontes
produtoras, pela simples razão de que os maquinistas jâ esgotaram
as disponibilidades financeiras próprias e não contam com financiamentos para realizar novas compras.
O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste estão trancados,
criando uma situação angustiante para maquinistas e produtores,
pois- -o- dinheiro· iiUtiiÍti, pa:ta- sUjitÍt ·os· éStóúi:'ó-5 -Oi"Çi:iiriCritó-riiOiie-tãrio nacional, em vista da aplicação em âreas privilegiadas, pela
proximidade das fontes do poder e por seu poderio econômico.

-ao

O Sr. AÉenor Maria- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Pois não.
O Sr. Agenor Maria- Senador Almir Pinto, infelizmente V. Ex• representa o Governo que no decorrer desses 17 anos, adotando um modelo onde
o financeiro se sobrepõe ao económico, está a cada ano que passa cavando ê1
sepultura dacíueles que trabalham e produzem neste País. Abre-se um fosso,
tremendo, entre a Nação e o Estado, justamente porque nós estamos vivendo
um sistem~ onde o interesse financeiro sobrepõe-se à produção e ao trabalho.
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EGF- Empréstimos do Governo Federal, que subiram mais de 500%. Esses
juros do EGF eram 18%, e hoje 74%. Ora, uma taxa de juros que sobe de 18%
para 74%, ~ubiu mais de 500%. E a agricultura nordestina, a partir de 1967,
com a modificação da filosofia tributária, tornou-se altamente 'gravosa. E,
agora, com esses juros, nesta proporção, ela tornou-se altamente deficitãria.
De forma que_ trabalhar com algodão, no Nordeste, ou seja, a cotonicultura
nordestina hoje é totalmente inviável. Começou a ser inviável em 67, com a
modificação da filosofia tríbutária, incidindo OICM que é hoje 17% sobrei
essa matéria-prima, e agora com juros astronómicos. Eu não sei, Senador Almir Pinto, para onde o Governo que V. Ex• representa nesta Casa vai levar o
cotonicultor do N ardeste. O que eu posso afirmar é que a cotonicultura é a única cultura daquela região que alcança condições de conter naquele trabalho
mais de 80% dos agricultores, dos camponeses. Quero me congratular com V.
Ex' e também pedir a V. Ex•, que representa o Governp nesta Casa, que pedisse aos seus pares, que também representam o Governo, que acima do interesse do Governo deveria prevalecer o interesse da Nação como um todo.

•

Obrigado a V. Ex•
O SR. ALMIR PINTO- Eu quero dizer a V. Ex•, como membro da
Bancada do Governo nesta Casa, que o Governo não tem mais para onde le~
varo Nordeste; tem mais é que buscá-lo. O pobre do Nordeste não tem mais
para onde ir, tem que vir agora para o palco das grandes decisões nacionais.
Esta é a grande verdade. E V. Ex• apenas antecipou-se ao que está aqui no artigo do jornalista Dr. José Nascimento, uma das grandes inteligências do
Ceará. Ele vai falar sobre o que V. Ex• acaba de abordar.
Estoura-se o orçamento monetário noutras regiões, pela pressão de altos interesses econômicos envolvidos em produção primária e secundária de grande volume e o N ardeste, com um~ safra
mirrada, padece a subtração de recursos cuja utilização é fundamentai para permitir sua sobrevivência em uma amarga calamidade cli- mãtica.
Mergulhados em uma seca creditícia, contra a persistência da
qual têm sido infrutíferas as gestões das lideranças políticas e em~
presariãis, somos agora informados de que serão liberadas as operações de EGF, como se essa linha de crêdito suavizasse a situação
- o que, no momento, não acontecerá.
A linha de crédito que precisa ser urgentemente ativada é a
EIC (Empréstimo à Indústria e ao Comércio), cujos recursos sedestinam à compra de matérias-primas, pois o EGF cobre operações
posteriores realizadas por maquinistas e outros industriais, na fase
em que o produto já está beneficiado ou transformado.
Esse crédito é indispensâvel, mais adiante, mas a indispensabi-

lidade imediata é da linha EIC- esta, sim, voltada especificamente
para a comercialização da safra.
As autoridades financeiras acostumadas a lidar com o crédito
distribuído para o Nordeste conhecem perfeitamnte essa realidade e
sabem que, oferece11do-nos o EGF, nesta hora, estão nos deixando
no mesmo impasse, sem dinheiro para comprar algodão e castanha
de caju- os únicos produtos de que dispõe o homem do campo. em
baixa quantidade, para atravessar o pique da seca de 1981.
EGF, agora, é, como empréstimo para custeio- não tem aplicação.
Por isso, essas migalhas que nos atiram e não podem ser absorvidas serão novamente reencaminhadas ao Centro-Sul, agravando o
quadro de miséria nordestina.

•

Esse o artigo que achei por bem trazer ao conhecimento do Senado, porque é uma verdade, ·publicada por um jornal de alto conceito no meu Estado,
àe autoria àe um jornaiista q-ue todos n6s- conhecemos, que dâ um jTash da
verdadeira situação dos maquinistas, dos produtores do Nordeste, com asafra mínima de algodão em 1981.
O Sr. José Lins - Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Com muito prazer, concedo o aparte ao meu
nobre colega Senador José Lins.

O Sr. Jos'é LiiÚ- Senador Almir Pinto, creio oportuna urna informação
relacionada com o problema do EIC e do EGF. Venho mantendo, constantes
contatos com os industriais do Ceará e do Nordeste, conduzindo gestões por
eles solicitadas, junto ao Ministério Ço Planejamento, ao Ministério da Agricultura e à Comissão de Financiamento da Produção. A disponibilidade de

A situação do algodão, no meu Estado, o Rio Grande do Norte, não é dife-

recursos para EG F é realmente fundamental. Essa questão preocupa demais

rente da situaÇão do algodão no Ceará, porque acima do valor da produção
em si, em mais de 100%, está o valor dos custos, na aquisição desse produto,
no transporte desse produto, porque há os juros, a começar pelos juros do

as classes produtoras do Nordesje. O EGF ;epre:;enta empréstimos do Governo federal para a compra das safras. Essas já começaram. No entanto, os
limites de ampliação do crédito, com relação à disponibilidade do ano passa-

''
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do, eram' muito exíi;uós. De modo que, por solicitação das classes produtoras
do Ceará, ·mantive conta to com o Ministério do Planejamento e o Ministério
da Fazenda, e já tive comunicação do Sr. Ministro da Fazenda no sentido de
que o problema teria sido resolvido. O EIC representa os empréstimos industriais de custeio. Imediatamente ampliado, o EGF poderá suprír suas necessidades. A solução para o EGF do algodão foi semelhante àquela dada para o
sisal, isto -é, retirar a barreira do limite que tinha sido interposta, ampliando
·em apenas 50% as disponibilidades do ano passado. Conquanto isso talvez
não satisfaça totalmente, já ajuda bastante. O discurso de V. Ex• é um alerta.
As dificuldades do Nordeste, no momento, são extraordinárias, maiores que
as do País, agravadas pelas dificuldades de 3 anos de seca numa região pobre,
como V. Ex~ bem reconhece. Mui to obrigado.

•

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. Ex• Apenas chego à
constatação de que o pensamento de V. Ex• difere do pensamento do editorialista. Para ele, o f~P não é o mais_ importante para o momento; o mais importante para o moihento seria o EIC. Mas como eu não estou, graças a
Deus, no momento, precisando nem de um, nem de outro ...

O SrA José Lins- V, Ex• precisa porque o seu povo precisa.
O SR. ALM!R PINTO- Eu não estou precisando. Estou aqui falando
em nome do povo. Por isso é que acho muito importante o aparte de V. Ex'
porque esclarece dúvidas.
O Sr. José Lins- Esclareço a V. Ex' que não estou em desacordo com o
articulista. Acho também que o EIC é muito itnpOrtante. Apenas informei a
V. Ex' que o problema do EGF jfestaria resolvido e que certamente ajudaria
a esperar um pouco pela solução do ElC, também tratada com vistas a uma
solução.
O Sr. ALM!R PINTO- O Cearâ confia muito em V. Ex•
O Sr. José Uns- Muito obrigado a V. Ex'
O SR. ALMIR PINTO- V, EX' foi um homem que esteve à frente da
Superintendência do Nord_este, veio para esta Casa, é um moço inteligente,
professor, conhecedor da problemática econôinlca do País, tanto assim que é
líder do Governo, nesta Casa, nos assuntos econômicos. Estou quase fiCando
com V. Ex' e deixando em segundo plano o editorialista ...

O Sr. José Lins- Peço a V. Ex' que não faça isso. Ele tem razão também.
O SR. ALMIR PINTO- O fato é que os dois poderão, unidos em penâ indú~stria, ao comérC?io e ãO pwdutor-nor-destino. Mui to obrigado a V. Ex'

sameiltõ~fazer-ufu-gfãhãe-bem

Da maneira como as coisas vão sendo encaminhadas, não sei como ultrapassará o N ardeste mais dois anos de seca, com uma economia agonizante, sem contar com uma terapêutica que lhe minimize o raquitismo, que a
conduzirá fatalmente à inanição.

....

Por fim, me vem a mente, o que não faz muito me era exposto por um estudioso dos problemas nordestinos.
Diziã.-_rrle- ele: ''Na análise, por mais expedita que se mostre, do sistema
econômico e do contexto de subdesenvolvimento do semi-ãrido, merece destaque a ocorrência de duas contradições fundamentais, para tomá~las como
objetivo estratégico da política governamental desenvolvimentista: I) as acenR
tuadas desigualdades internas, inclusive de oportunidades, entre os personagens do drama econômico e social do Nordeste sem i-árido; e 2) as desigualda~
des <1inda mais acentuadas, entre a estagnaÇão, a pobreza, o esvaziamento, a
falta de oportunidades, a marginalidade _econômica, social, cultural, institucional, em que está mergulhada a região sem i-árida do Nordeste, de um lado,
e o desenvolvimento alcançado no Centro-Sul e mesmo em algumas subáreas
urbanas privilegiadas no N ardeste, de outro lado.

:t. p~is deni.ro desse quadro ambiental despreparado, difícil, dominado
pelas frustrações, que o órgão federal encarregado de combater a seca - no
caso- o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, terã que atuar,
tudo envídando no sentido de que a política antiseca do Governo não continue alinhando nos seus arquivos o fracasso da ideologia da açudagem e da irrigação, que visa, primordialmente, à estratégia de construir no semiãrido,
sistemas agrfcolas menos vulneráveis ao descontrole dos_denúvios e às anomalias climáticas de niodo geral.

•

O que se sabe, é que até aqui, o DNOCS não ultrapassou a fase embrionária, pioneira da sua tarefa, que deveria ser majestosa e bonançosa para·
quantos nascem, vivem e sofrem as agruras de uma natureza feraz.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIÁDO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 22-9-BI E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trazemos ao conhecimento da Casa o desenvolvimento da 11• Sessão da
III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;recentemente
realizada em Genebra, à qual comparecemos com o nobre Senador Milton
Cabral, como observadores parlamentares e representantes do Senado Federal, ao lado dos integrantes da outra Casa do Congresso Nacional, os nobres
deputados Freitas Nobre, Alcebíades de Oliveira e Angelina Rosa. Acompanhando a delegação diplomática e a assessoria da Marinha de Guerra, coubenos participar, nas duas últimas semanas de agosto, dos trabalhos da referida
sessão, iriiciãda a 3 de agosto, com a presença de delegações de 130 países, inclusive a Santa Sê, e de representações do Secretariado das Nações Unidas, de
seus corpos e agências especializadas e órgãos intergovernamentais, além de
observadores convidados de entidades diversas.
Principiada em 1973, a Conferência haviaf"formulado, no ano passado,
um projeto informal de Convenção, cuja negociação deveria ter sido completada na décima reunião, realizada em New York, em março e abril do ano
corrente, o que não ocorreu d_evido a mudança radical na posição oficial dos
Estados Unidos em contraposição à colocação unânime dos problemas discutidos pelo chamado grupo dos 77, na realidade formado, hoje, por mais de
100 países do mundo__subdesenvolvido. Essa atitude norte-americana, na sessão anterior da Conferência, ainda condicionou fortemente o desenvolvimento da reunião a que comparecemos.
O Senado Federal está já ao par da problemática abordada pela Conferência e da sua importância fundamental para o futuro econômico dos países
do terceiro mundo, uma vez que escutou, há cerca de um mês, o longo e substancioso discurso, aqui pronunciado, sobre a matéria, pelo nobre Senador
Paulo Brossard que, dando conta de sua participação na X sessão realizada
em New York, produziu uma detalhada e profunda análise dos aspectos técnicos e jurídicos dos problemas abordados pela Conferência, nas sucessivas
sessões efetuadas, consubstanciados no documento que contém a convenção
informal form1,1lada para servir de base às negociações finais que estabelecerão os princípios e normas do Direito do Mar sob a égide da Organização das
Nações Unidas. S. Ex• mostróu, então, que a matéria que a ONU se dispôs a
regular "é a disciplina jurídica do fundo do mar- dos vastos territórioirsubmarinos e seus tesouros" enfrentando "o problema da sua utilização ...
oem--cOOú:i--dã.- aürotidade- ínternacionai- que- deve--superintend-er -a--ex-pl-o-ração ... "
Quando o Senador Paulo Brossard fazia esta exposição o Senador Dirceu Cardoso, em aparte, teve a oportunidade de se rrianifestar, expressando o
seu juízo de valor sobre os resultados da sessão a que ambos haviam campa~
reciclo. E, quando nos encontrávamos em Genebra, tivemos a lembrança daquele debate e nos inquiríamos se teria sido ou não frustrada a reunião anterior, desde que em plena realização da ConferênCia do Mar, em torno de um
projeto de convenções sobre o qual amplas discussões têm se travado, a as~
sembléia - e não apenas a assembléia, mas por certo o mundo todo - era
abalada pela notícia de que caças norte-americanos baseados no porta-aviões
Nimitz tinham abatido, na véspera, dois caças líbios em combate aéreo de
apenas um minuto, no Mediterrâneo, em ârea que a Líbia considera seu território, mas não reconhecida pelos Estados Unidos. Dizia respeito, exatarriente, às famosas 200 milhas de águas de mar territorial, critério que o Brasil
também havia fixado, no Governo Médici anunciado, então, aos quatro ventos, co-mo sendo demonstração de soberania de nosso País.
Nessa época, éramos deputado Federal e recordamo-nos bem de como
alvíssaras foram levantadas, da maneira como porta-vozes da ARENA, então partido oficial, proclamavam a gregos e troianos que o Brasil dava uma
demonstração de sua independência, numa comprovação de País soberano,
porque superava justamente o critério das 12 milhas de mar territori-al para fixar unilateralmente o mar territorial em 200 milhas.
Mas, no plano internacional, há muitas vezes forças maiores do que a
força do Direito. E, por issó rnesrnó, lá em Genebra, recordando-nos do debate aqui havido entre os Senadores Dirceu Cardoso e Paulo Brossard, que
havíamos ouvido na véspera do nosso embarque, julgamos que aquele episó~
dio, apesar da sua tragicidade, revelava o paradoxo de uma conferência que
procura, há oito longos anos, estabelecer um denominador comum entre as.
nações do mundo para a exploração do fundo do mar, e que nem sequer nós
conseguimos ainda o respeito de nações poderosas para decisões de Estados
que, tomando-as, julgam exercer a sua soberania.
E sobre este episódio, o Presidente Reagan diria, em visita ao portaaviões Conste/lation, que "o envio da 6' Frota para manobras no Mediterrâ-.
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neo foi um desafio à Líbia, que criou uma linha artificial em ãguas que, na
realidade, são internacionais".
E diz o Presidente dos Estados Unidos: "Decidimos que era tempo de
mostrar o que sào ãguas internacionais e agir de acordo com o nosso pensamento sobre isso ...
E proSSegue O Globo, de 27 de agosto último: .. As declarações do Presidente Americano confirmam a versão da revista News Week, de que as manobras da 6' Frota tinham sido deliberadamente determinadas para os Estados Unidos demonstrarem a sua rejeição ao limite de 200 milhas de mar territorial, estabelecido pela Líbia e por outros países, entre eles o BrasiL A posição dos Estados Unidos é de reconhecer limite do mar territorial até 12 milhas apenas".
-,
Como se vê, é o próprio chefe dõ governo da nação norte-americana
quem explicita a deliberação proposita?~ ,de dar uma lição não apenas à
Líbia, mas a outros países, de que não reconhece validade no mar territorial
das 200 milhas. Para isso envia a 6• Frota ao Mediterrâneo e segundo consta
da Õotícia, dá margem a um trágico episódio em que dois caças da Líbia foram derrubados, com sacrifício de vidas humanas.
Isso servia exatamente para que naquela conferência não se pudesse alimentar grandes vôos nem se acalentar sonhos ilusórios de que se poderia
aprovar nessa sessão um texto conclusivo da convenção que ali se discutia.
Por isso mesmo, talVez dentro da habilidade diplomática ou de um sentido político, é que: a exemplo do que ocorreu com a X sessão da III Conferên. cia das Nações Unidas a XI sessão também não foi conclusiva.
Por certo~ o Senador Dirceu CardOso teria pano pará. mangãs-, se tentasse
repetir, agora, aquilo que ele afirmou ao Senador Paulo Brossard, no inicio
de agosto, de que mais uma sessão se configurava como frustrada.
O fato é que, não se tendo aprovado em definitivo a convenção,
procurou-se, talvez, dar uma demonstração de habilidade política, mas sobretudo de sensibilidade ante a inutilidade de se aprovar aquele texto de convenção, uma vez que os Estados Unidos, em plena conferência, derrubava
aviões, talvez para dizer que, não tendo concordado com a fixação de 200 milhas para o mar territorial da Líbia. Mandavam, assim, como que um.recado,
avisando de que não adiantaria aprovar aquele convênio sobre a exploração
dos fundos do mar, de vez que teriam outras frotas ou outros meios, outros
instrumentos, empresas, inclusive, para desrespeitar uma convenção que fosse aprovada sem o seu voto.

O Sr. Murilo Badaró -

O Sr. Murilo Badaró- Gostada de obter de V. Ex• uma informação. V.
Ex• considera que os obstáculos à realização final do tratado estão localizados apenas no problema das 200 milhas, ou hâ outros entraves de nat!l!'eza
económica, da exploração de outras âreas marítimas, da Antârtica?

O SR. MARCOS FREIRE - O entrave reside, especificamente, na posição dos Estados Unidos, que depois de terem acordado com a quase totalidade dos dispositivos do grande convênio internacional que precisa ser firmado, resolveram reexaminar a sua posição, no momento em que ocorreu a vitória do Presidente Reagan, que pertencia a um outro partido político. Ele retirou toda a sua delegação da Conferência e disse que iria reexaminar o assunto, revisando inúmeros pontos que jâ eStavam assentes e que criaram o empecilho à lO• Reunião, a que Coinpareceram os colegasjâ referidos, e que continuou como empecilho nessa nova Reunião, a não ser que as outras nações resolvessem ignorar o peso que os Estados Unidos têm na subscrição de um tratado desse tipo.
Esclareça-se, inclusive, que a Confefência não se iniciou na administração anterior, do Presidente Carter, ela se iniciou em 1973 quando presidia
os Estados Unidos uma administração também republicana. E mais, a inspiração do convênio, em muitos dos seus dispositivos se deve à própria administração republicana anterior, que através do porta-voz daquele governo,
Henry Kissinger; fez sugestões que vieram a ser aprovadas, mas que agora a
nova administração dos Estados Unidos está querendo rever e alterar. Pelo
contrário, os obstáculos não estão no episódio do mar territorial das 200 milhas, onde praticamente já se chegou a um entendimento dentro da Conferência no sentido de que seria desprezada a fixação das 200 milhas anteriormente
existentes; voltariam as 12 milhas, que era o critério tradicional, e inovando-

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não.
à sr. Murilo Badaró- Senador Marcos Freire, é apenas para a-Ssinalar
que, de algum tempo a esta data, a Chancelaria brasileira vem manifestando,
sistematicamente, a sua inconformidade com essa posição procrastinatória
do governo norte-americano. Ainda ontem, na abertura da reunião ordinária
das Nações Unidas, o nosso Ministro Saraiva Guerreiro teve ..oportunidade
de colocar, de maneira bem clara e nítida, a posição brasileira de estranheza,
senão de inconformidade, do que protesta face a essa atitude norte-americana
de protrair indefinidamente uma solução referente à Conferência dos Direitos
do Mar.
O SR. MARCOS FREIRE- Agradeço a intervenção do nobre Senador
Murilo Badaró; realmente,-estou de pleno acordo com ela.
A posição do Brasil tem sido de coincidência, de solidariedade com o
chamado grupo dos 77, que por sinal não são 77, são mais de 100. E podemos
dizer que ê quase a posição consensual dos integrantes da conferência. Os Estados Unidos estão quase que frontalmente contra a grande, a maçiça maioria dos integrantes da conferência. E atê alguns possíveis aliados seus jã começam a se quedarem diante da necessidade de não se desacreditar esse esforço tremendo que vem sendo feito.
A importância já foi aqui ressalvada, em oportunidades anteriores, da
exploração daquelas riquezas incalculáveis do fundo do mar. E como jã nos
manifestamos em _outra ocasião, dizer que a liberdade dos mares assegura por
si só que cada qual explore essas riquezas dos fundos marinhos é um sofisma.
Porque nós sabemos que muito poucos são os que têm condições de explorar
os fundos do mar. São pouquíssimos, talvez se contem nos dedos de uma mão
aqueles que teriam capital e técnica para poder efetivar essa exploração. E
isso poderia provocar um verdadeiro tumulto, até no comércio internacional,
porque essas riquezas são incalculáveis. Não se conhece ainda o que existe no
fundq_ do mar, mas o pouco que se conhece poderá representar algo inteiramente novo, que venha mudar até o próprio equilíbrio das forças econômicas
do universo por isso é preciso precaução de assegurar a todos, a toda a humanidade, esse património que é comum. E aí o esforço que vem sendo feito e
que este Congresso por isso mesmo tem-se feito representar em várias oportunidades.

O Sr. Dirceu Cardoso -

O Sr. Murilo Badaró -

Permite V. Ext- um aparte'?
O SR. MARCOS FREIRE - Pois não.
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos o ilustre Senador Dirceu Cardo-

so.

O Sr. DirCeu Cardoso- Nobre Senador Marcos Freire, faz V. Ex• um
relato veraz da situação das discussões na ONU dos problemas do fundo do
mar. E disse o que eu já aqui havia manifestado, de que aquela reunião, pelo
menos a lOtt, tinha se frustrado. E o fato eu confirmo. E devo dizer porque,
rapidamente. se 77 países, ao longo de 8 anos, chegam a combinar, em consens_o, 200 artigos de uma convenção, e agora os Estados Unidos da América
retiram a sua representação na ONU, representação que discutiu e aceitou esses 200 artigos, modificam política e querem intentar uma nova orientação
com relação àqueles 200 artigos jâ discutidos e aceitos, isto quer dizer que é
rma reunião frustra. Os Estados Unidos da América estão negando aquilo
que díscutiram e aceitaram ao longo de 8 anos, com 77 outros países do mundo. V. Ex• traz o fato aí do bombardeio dos aviões líbios na Costa da Líbia e,
outro fator não reconheceram também, as fronteiras marítimas do País. E
nesse ponto a ONU tem que modificar a sua maneira de encarar o problema ·
americano em face do consenso mundial, ou então, é a própria ONU que sairá arranhada no seu prestígio internacional.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a campainhã.)Peço permissão ao orador para interromper por um momento. Estando esgotada a Hora do Expediente, submeto ao Plenário a sua prorrogação por quinze minutos.
Os Srs. Senadores que estejam de acordo, permaneçam como se encontram (Pausa.)
Está prorrogada.
Prorrogado o prazo, V. Ex• dispõe de I O minutos, nobre Senador Marcos Freire, para concluir sua oração.

se juridicamente com a fixação de uma zona económica privativa para os-es..
tactos.
Quando enfatizamos o episódio do conflito que houve entre aviões da
Líbia e da VI Frota norte.:amerieana, foi para mostrar que os Estados Unidos, em plena Conferência, talvez estivessem nos mandando um recado de
que, da mesma forma que não tendo reconhecido a fixaç1io das 200 milhas no
mar territorial, inclusive feita pelo Brasil, também não adiantaria que em Genebra se aprovasse um convênio que não tivesse o seu endosso.

O SR. MARCOS FREIRE- Agradecendo o aparte do Senador Dirceu
Cardoso, prosseguimos nossa exposição. O projeto de Convenção da Conferência '~fixa em 12 milhas o mar territorial" e a zona econômica exclusiva de
até 200 milhas. A inovação jurídica maior reside na sujeição da zona do fundo do mar a uma autoridade internacional e na conceituação do que se entende por recursos existentes nessa zona - uma e outros considerados património comum da humanidade, vedada aos Estados a soberania ou a apro-
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priação de alguma parte da zona ou de seus recursos, cujas investigações e
aproveitamento serão controlados pela Autoridade Interrtacional em nome
de toda a humanidade. Cria-se, ainda, com a Convenção proposta, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, proposição que, como as demais mencionadas, recebeu a adesão de 150 paises que discutiram o projeto, tendo restado quatro pontos importantes, cuja discussão se concluiria na sessão agora
realizada: a proteção aos investimentos preparatórios, a Comissão preparatória da Autoridade Intemacional dos Fundos Marinhos, a participação na
Convenção de Comunidade de Países reunidos por interesses comuns e a delimitação da plataforma continental entre Estados com costas. adjacentes _ou
opostas.
A posição assumida pela delegação norte-americana, traduzindo uma
mudança radical de rumo, ditada pela transferência -do poder, a um novo par' tido, no Governo dos Estados Unidos, criou um impasse ainda não superado
ao encerrar-se, a 28 de agosto passado, a XI Sessão da Conferência, a cujos
trabalhos estamos nos referindo neste discurso. Na realidade, a sessão se
constituiu nUrila fase úm-ranto ou quanto anormal, em relação ao desenvolvimento da Conferência, pelo fato de ter versado, sobretudo, aspectos processuais ~as deliberações, quando, na realidade, o avanço jâ alcançado na formulação dos termos da Convenção, permitiria, ·em número muito maior, deliberações de carâter substantivo.
A não conclusão das negociações deveu-se, principalmente, à apresentação pelos norte-americanos dos seguintes pontos de vista:
1. O processo decisório da Autoridade deveria contemplar o peso político e econômico dos interesses americanos, sendo os EUA um dos maiores
produtores e consumidores de recursos minerais e o maior contribuinte para
a Autoridade e para Empresa. Os interesses americanos poderiam não ser tOtalmente resguardados com a sistemâtica de tomada de decisões pela Assembléia, sobre temas substantivos, com uma maioria de dois terços (Artigo
l58, parãgrafo 4);
2. com a mesma argumentação, o Conselho de Autoridade não contempla, em sua composição e em sua sistemãtica decisória, a defesa ponderada
dos interesses americanos;
3. os princípios estabelecidos na Convenção não ·incentivam de forma
clara o desenvolvimento da exploração dos minérios do$ fundos marinhos
(Artigo 150 a 151);
4. a falta de critério objetivo para aprovaÇão-de projetes-, a fórmula para
limitar a produção dos fundos marinhos e a obrigatoriedade de cessão de metade da ârea pesquisada à Empresa dificultam a: operação das firmas americanas;
5. o custo operacional baixo devido a vantagens financeiras e subsídios,
a gratuidade da pesquisa e a transferência compulsória de tecnologia, contra
qual a delegação americana se posiciona por princípio, dão à Empresa condições vantaj~sas em relação aos consórcjos privados que, para competirem,
teriam que ser subsidiados por seus governos;
6. a sistemâtica de revisão da Convenção permite que essa venha a ser
alterada sem o prévio consentimento_do governo americano;
7. é ampla a possibilidade de a Autoridade interferir- com a operação de
uma companhia americana que já tiver conseguido autorização e jâ tenha investido na exploração dos fundos marinhos;
8. para os países contribuintes é elevado o ônus com o financiamento da
Empresa, como também é grande a carga financeira das companh~as exploradoras.
,
Diante dessa posição norte-americana, foram adiadas as votações definiUvas que se programa para a recém-finda sessão.
Os participantes da sessão procuram, no entanto, contornar o impasse
criado por essa atitude determinada pela orientação do Presidente Reagan,
sem recuar das posições adotadas por consenso de todos os demais países ·em particular pelo empenho do Grupo· dos 77 - mas, de fato, contemporizando em distender mais o prazo dentro do qual os Estados Unidos poderão
proceder à revisão de seus pontos de vista e apresentâ-los na sessão seguinte.
Para fazer avançarem, de todo modo, os trabalhos da Confêrência,
considerou-se o atual texto, resultante da discussão, como documento oficial
da Conferência e não apenas informal, como antes, para ser submetido à votação na próxima Assembléia, a reunir-se no mês de fevereiro, do próximo
ano, em New York.
Ficou, assim, expressa a disposição da comunidade de Estados, ali representada, de ir em frente na celebração do Convênio Internacional sobre o Direito do Mar. Essa disposição constitui a essência do 'recado'' que está conti-·
do no texto da mensagem final da XI Sessão da III Conferência das Nações
Unidas sobre os Direitos do Mar .
A participação d_a delegação brasileira em que estivemos integrados, chefiada pelo embaixador Calero-Rodrigues, se deu em apoio àquela decisão de
4
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prosseguir nas deliberações das reuniões anteriores, apesar do impasse referi~
do, e se fixou em alguns pontos. importantes que merecem ser destacados.
Em primeiro lugar, a incorporação ao texto de vârias modificações sugeridas pelo comitê de redação, que o aproximaram do resultado final almejado. Obteve-se, registrou-se passos significativos na negociação de questões
pendentes, algumas apresentando conclusões definitivas, como no que diz
respeito à Comissão Preparatória da entrada em vigor da Convenção. Além
disso, fez-se progredir consideravelmente a controvertida questão da delimi~
taçãó das fronteiras marítimas e, por fim, chegouMse a duas deliberações importantes, quais sejam, as escolhas das sedes da Autoridade Internacional,
para a qual foi indicada a Jamaica, e do Tribunal Internacional, que recaiu na
cid3.de de Hamburgo.
O objetivo principal de uma Convenção Universal sobre os Fundos Marinhos ê _o disciplinamento jurídico que evite o caos na exploração das
matérias-primas localizadas nas profundidades oceânicas, apenas em parte
conhecidas, e que se encontram em fase de intensiva investigação como uma
considerãvel reserva de recursos que devem ser postos ao serviço de toda a
humanidade.
Sem essa disciplina jurídica, no âmbito do Direito Internacitmal e _à luz
dos princípios das Nações Unidas sobre os Direitos Fundamentais do Homem, as riquezas marítimas captadas por grupos nacionais ou multinacionais, dotados de maiores recursos tecnológicos e financeiros, entrariam no
comércio corrente entre os países com um impacto inimaginâvel, destruindo
toda a estrutura atual dos mercados respectivos e levando a .. debacle", provavelmente, aqueles países economicamente mais débeis e que têm, em deterM
minados minérios, seus pontos de sustentação no comércio com o resto do
mundo.
Além do que a pseudoliberdade de exploração dos recursos marinhosdestacando-se os jã conhecidos nódulos polimetâlicos, de extraordinário valor econômico - restringiria a uns poucos países e a empresas multinacionais, detentores de capital e técnica, a capacidade de explorâ-los em regime
monopólico ou oligopólico. As avaliações jâ feitas dos mencionados nódulos
minerais, descobertos no fundo dos mares, ultrapassam as perspectivas anteriores mais otimistas, rerativas a disponibilidade desse tipo de recursos não
renovãv~is - tobr~t~dp.de metais como a niquei (Ni), o Maganês (Mn), o
Cobre (Cu) e o Cobalto (C o), cujas demandas crescem com os progressos tecnológicos mãis recentes em vârios campos da produção de bens. A existência
comprovada desses recursos, explica, por certo, o jogo de interesses que determina a dificuldade relatada de concluírem-se rapidamente as deliberações
da Conferência.
Basta lembrar que o Manganês, por exemplo, tem na Rússia 60% das reservas terrestres conhecidas, das quais outros 38% estão na África do Sul.
Como se pode deduzir, os Estados Unidos não têm jazidas ponderáveis de
Manganês, e o seu Gov~rno não considera fornecedores confiâveis os países
detentores das reservas conhecidas. O mesmo se pode dizer referentemente ao
Cobalto.
Se esta sessão pode ser, por alguns, considerada "frusta", para usar um
termo empregado pelo Senador Dirceu Cardoso, quando se referia à X Sessão, por não ter sido conclusiva, não hã porque se negar que os objetivos da
recém-realizada XI Sessão tem perspectiva de, a curto prazo, serem atingidos.
Para tal, revela-se capital a coesão do grupo dos 77, do qual faz parte o Brasil,
.bem como o rumo que toma a Comunidade Europ~ia, inclinando-se, em que
pesé os pedidos de apoio que lhe são dirigidos pelo novo Governo dos Estados Unidos, a adotar os termos propostos para a Convenção Internacional.
Essa chance se reforça com a clara tendência no novo Governo francês, chefiado pelo Presidente Mitterrand, de cooperar com o Terceiro Mundo no desenvolvimento sócio-econômico de todos seus países, sem discriminação
ideológica. Por outro lado, a escolha de Hamburgo, como sede do Tribunal
Internacional, é outro elemento a influir, positivamente, na posição da Alemanha em favor do convênio cuja probabilidade de aprovação fica, assim, reforçada.
Dois outros aSPectoS devem ser considerados: primeiro que o Grupo dos
77 tem feito mUito mais concessões do que os países desenvolvidos, ao Longo
da conferência e, em segundo lugar, que a posição atual da intransigência dos
Estados Unidos deverâ ter limites. Com efeito, o seu governo não poderá ignorar que a exploração dos fundos marítimos por empresas privadas, cujos
interesses-o Governo Reagan procura defender, exige recursos vultuosos de
entidades financiadoras internacionais que, evidentemente, terão mais ·confiança na '\liabilidade dos projetes financiados p~:>r seus empréstimos se as res~
pectivas atividades de exploração, ligada a tais projetes, se processar, no que
se refere aos fundos do mar, em termos de consenso e entendimento entre to-
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das as nações do mundo. Empreendimentos e operações de caráter pioneiro,
exigindo milhões de dólares de finariciamentos, que devem montar a 70% ou
80% dos investimentos respectivos, não são compatíveis com riscos, dúvidas,
questionamentos e perigos que as empresas exploradoras teriam de enfrentar
se os Estados Unidos não terminam por ingressar no Convênio, proposto

pela Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar.
Em nossa opinião este é um teste difinitivo da boa vontade das economias desenvolvidas em participarem da construção de uma "nova ordem econômica" com as economias em desenvolvimento. E nem sequer sobre os Direitos do Mar, os industrializados e aqueles países em vias de industrialização
não se entenderem, será difícil que isto ocorra nas demais questões. Este é o
grande desafio a que se submeterá a Conferência em uma próxima sessão a
efetivar-se em New York nos meses de março e abril de 1982, em que se constatará a possibilidade de êxito do tão enaltecido diâlogo Norte-Sul, buscando
novas formas de convivência entre os inuito ricos e os extremamente pobres.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA
SESSÃO DE 22-9-SI E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSE: LINS (Para uma explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Peço a palavra, nos termos do item IV do art. 16, para urna explicação
pessoal.
A mim me constrange, Sr. Presidente, chamar a atenção da Mesa para
um fato que me parece merecê-lo. Eu não o faria, se não tivesse me sentido
atingido por um julgamento que me não parece justo.
Ao se referir a uma indagação por mim feita, sobre a atitude do Senador
Dirceu Cardoso, que, a meu ver, no momento, usava da palavra mal interpretando o texto regimental, a Mesa não me entendeu, o que na ocasião, julguei
natural. Nem sempre esse entendimento aflora, conforme deseja o interlocutor. Todavia, logo em seguida, interpretando um pedido de declaração de
voto por mim feito, novamente a Mesa não compreendeu os termos em que
eu punha a minha questão.
Não costumo, Sr. Presidente, discutir com a Mesa, mesmo porque isso é
vedado pelo regulamento. Mas, o fato é que não considero justo ac_eitar a declaração da Mesa de que foi toleát.iite comigo. Isso de certo modo me afeta.
Não desejo senão o cumprimento estrito do regulamento.
Os fatos foram os seguintes: o Senador Dirceu Cardoso, no momento da
votação de um projeto, quando V. Ex' declarou o resultado da votação, pediu
verificação de quorom. Concomitantemente, nos termos do art. 327, item IV
pedia eu uma declaração de voto. Falamos ao mesmo tempo. A Mesa tomou,
porém, uma decisão em favor do Senador Dirceu Cardoso, que acatei. Em seguida, o Senador Dirceu cardoso pediu a palavra pela ordem.
Ora, Sr. Presidente, pela ordem, nos termos do art. 16, item VIII, letra b,
o Senador pode pedir a palavra, mas observando o disposto no art. 444 do
Regimento. Este artigo diz, claramente:
..'Art. 444. Constituirá questão de ordem, suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou aplicação deste Regimento."
E diz mais. Diz o art. 445:
"Art. 445. A questão de ordem deve ser objetiva, indicar o
dispositivo regi~ental em que se baseia, referir-se a caso concreto.,." etc. etc.
O que eu solicitei, então, à Mesa foi que o nobre Senador Dirceu Cardoso explicitasse a sua questão de ordem, o que ele não fez e nem a Mesa o exigiu. Ora a partir daí, a Mesa julgar que foi tolerante para comigo, me parece
certamente, injUsto. O que é público e notório é que não só a Mesa, mas todo
o Senado Federal tem sido tolerante, com nós todos mas, principalmente,
com o nosso colega Senador Dirceu Cardoso. E isso, perdura, num moJ.ll.ento
i em que já nos angustiamos com-a anormalidade dos trabalhos da pauta, num
momento em que nos preocupamos com o andamento normal do processo db
votação, em suma, no momento em que já carregamos sobre os ombros todas
as angústias de oito meses de frustrações no andamento das decisões.
O meu objetivo, Sr. Presidente, gostaria que a Mesa anotasse, não é confundir o Plenário. V. Ex• não foi tolerante comigo. Nada tenho contra atolerância da Mesa para com os meus colegas, tolerância que decorre mais de
uma deferência para com os Senadores e da compreensão momentânea dos
problemas dos colegas. Não tenho objeções maiores a isso, a não ser nesses
casos, quando ela resulta em sérios prejuízos para os interesses do meu Partido, ou para o interesse dos nossos trabalhos.
Agradeço a V. Ex' a atenção que me dispensar.
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ATO DO PRESIDENTE, No ll3, DE 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e em cumprimento ao disposto no artigo lO da Resolução n9 146, de 1980, resolve
Art. {9 Conceder progressão horizontal aos servidores do Quadro Permanente, integrantes dos Anexos I e II deste Ato.
Art. 29 Os efeitos financeiros para os servidores avaliados com o Conceito I (merecimento) vigorarão a partir de 19 de julho de 1981 e com o Conceito 2 (antiguidade), a partir de 19 de janeiro de 1982. _
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.
ANEXO I AO ATO No 113/81 DO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
R_elação dos servidores do quadro ?Jermanente e do quadro de pessoal
CLT (tabela permanente) do Senado Federal, beneficiados pela aplicação da
progressão horizontal (conceito 1) de acordo com o disposto na Resolução n9
146/80.
I -Grupo - Atividades de Apoio Legislativo
I - Categoria Funcional de Técnico Legislativo
Conceito- 1 - (merecimento)
Classe Especial
Da Referência NS-24 para NS-25
Relação Nominal:
01. Francisco José Fernandes
02. Niron Siqueira da Silva
03. Emílio dos Santos Vieira
04. A1da Ortega
05. Walter Tardio
06. Adai1 de Souza
07. Givon Siqueira Machado
08. Sy1via de Passos
09. Walter Dias da Costa
10. Mário Alves da Silva
li. Maria Osias de _M. Marcante
12. Armando Pereira Alvim
13. Leonel Amaro de !v1edeiros
14. Ney da Mota Bastos
15. Antonio Carlos de Nogueira
16. Cyro Vieira Xavier
17. Valentim Ferreira da Costa
18. Elbe Cordeiro
19. Lúcio Parca
20. Agostinho Batista Lage
21. José Carlos Fontes
22. Haroldo Pereira Fernandes
23. Joaquim Fernandes de Oliveira
24. Celso Ferreira dos Santos
25. Ivo Teixeira Gico
26. Florival Vieira de Almeida
27. Cândido Hippert
28. Nelson Gomes dos Santos
29. Maria Angélica Afonso B. Tonanni
30. Aldo Braga Cavalcanti
31. Janete de Miranda Parca
32. José Roberto do Amaral Furlan
33. Armando Corrêa de Azevedo
34. Deusdedit Miranda
35. Nelson Gouvêa
36. Amaury Gonçalves Martins
37. José Xavier da Silva
38. Jorge Nunes Pereira
39. Lêda Ferreira da Rocha
40. Guilherme O. T. Della Guardia
41. José Pedro de Alcântara
42. Cláudio Vital R. Lacerda
43. Ra"irriundo José Francisco
44. Ildefonso R. Lacerda
45. Elir Simeão
46. Basílio da Costa
47. Gonçalo de Melo A. Farias
48. Afrânio CávaJCanti M. Junior

•

•

....

•
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49. Joel Monteiro Bentim

•

•

..
•

•
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50. Hélio de Passos
Sl. João Batista de Oliveira
52. Jairde Luiz Colares
53. Hiron de Moura Saldanha
54. Francisco de Medeiros Chaves
55. Márcia Toledo do Amaral
56. Helvécio- de Lima C amargo
57. Helena Carneiro Leite
58. Lygia Leite Camargo
59. Iracema Soares Pereira
60. José Correa Cabral
61. José Adauto Perissê
62. Gilda Maria Coelho C. Góes
63. Josué Tona_nni Neto
64. Newton Araújo Silva
65. Jenni Leite de Oliveira
66. José Roberto Franklin
67. Jaime Vieira
68. Alfeu de Oliveira
69. Gerson de Souza Lima
70. Hugo Antonio Crepaldi
71. Roberto Sariva Barbosa
72. J acy Barbosa
73. Mauro Lopes de Sã
74. João Pinheiro Borges
75. Sebastião Matos Laviola
76. Waldinar Araújo Oliveira
77. Heber de Macedo Godinho
78. José Ribamar D. Mourão
79. Wilson Nery Rodrigues
80. José Procópio Drumond
8l. Nilson Carvalho de Araújo
82. Flaviano Soares de Andrade
83. Hélcio Azevedo
Da Referência NS-23 para NS- 24
01. Juliano Lauro da Escóssia Nogueira.
Classe "C"
Da Referência NS-17 para NS-18
01. Nilson Simões da Luz.
II - Categoria Funcional de Taquígrafo Legislativo
Conceito 1 - (merecimento)
Classe Especial
Da Referência NS-24 para NS-25
Relação Nominal:
O1. Carmen Dolores Cardoso Bastos
02. Lívia Pedroso de Almeida
03. Cristina Maria Freitas Ribeiro
04. Sandra Maria Barbosa Rayol.
Da Referência NS-23 para NS-24
Ol. Suely Martins Neme.
III - Categoria Funcional de lnspetor de Segurança Legislativa
Conceito 1 - (merecimento)
Classe única
Da Referência NS-15 para NS-16
Relação Nominal:
Ol. Antonio José Vianna
02. Wilson Palmiére l}odrigues
03. João Francisco da Silva
04. Antonio Adalberto dos Santos
05. Veríssimo Torres dOs Reis
06. Dionísio Mota da Costa
07. José Corrêa Fuzo
08. Aurélio Barbosa da Silva
09. Antonio Ceolin
10. José Flávio Motta da Costa
11. João Coutinho Duarte
12. Djalma Perãcio Cabral
13. Libânio Teixeira Albuquerque
14. Mário Ferreira Barbosa
15. João Martins de Souza
16. Francisco Alberto dos Santos

17. Josê Ary de Souza
18. Francisco da Silva Rodrigues
19. José Sipriano da Silva
20. José Albuquerque
Da Referência NS-14 para NS-15
Relação Nominal:
Ol. Otacílio Pinto Barreto
02. Darcy Martins da Silva
03. Waldyr Antonio Pereira
04. Raimundo Lindoso Belfort
05. Orestes Pereira Lopes
06. Manoel Honório da Silva
07. Carmelino Toso
08. Miguel Ribeiro Barros
09. Antonio Soares
10. Jorge Antonio Gonçalves
11. João Elias de Araújo
12. Messias de Campos
13. Hilton José de Oliveira
14. Manoelito Novaes de Oliveira
Da Referência NS-13 para NS-14
Relação Nominal:
01. João Batista da Silva
02. Guanaii GOmeS Vial
03. Luiz Lira Leal
04. José Vicente de Moura
05. Salvador Martins de Souza
06. Macedônio Alcantâra
07. Abdon Vicente Martins
08. José Leão Ferreira
09. José de Sonza Machado
10. Eleotério Rodrigues
ll. Silson Satler
12. Jair Gonçalves de Melo
13. Antonio Américo Vieira
14. Altenir Pereira Coutinho
15. Márcio José Alves Romani
16. Luiz Rezende
17. Tenisson Chaves dos Santos
Da Referência NS- 12 para NS- 13
Relação Nominal:
01. Claudomiro Batista de Oliveira
02. Haroldo Teixeira
03. João Carlos Pereira
04. Eduardo Machniewicz
05. Dorival Domingos Armando
IV -

Categoria Funcional de Assistente Legislativo
Conceito 1 - (merecimento)
Classe Especial
Da Referência NM-34 para NM-35
Relação Nominal:
01. Eudóxio Pereira de Freitas
02. Luiz de Almeida Pinto
03. João Carlos Gomes
04. Joselito Correia e Silva
05, Eymard de Almeida Mouzinho
06. Pedro Lacerda Ramalho
07. José Gomes Feitosa
08. Frederic Pinheiro Barreira
09. José Henrique P. de Carvalho
10. Jane Maria B. Rangel
11. Paulo FranciscoA. F. Brito
12. Maria Gefãlda da Silva
13. Robert Quintão de Oliveira
14. Paulo Castro Ribeiro
15. Clãudio Medeiros de Souza
16. Suzana Menezes da Silva
17. Ana Maria de Oliveira Machado
18.·Ana Menezes de Albuquerque
19. Raimundo Rogério S. Duarte
20. Maria do Rosãrio Leite de Castro
21. Augusto César Correia Gay
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22. Leila Leivas Ferro Costa
23. Everton Muniz de Mello
24. Lucy Gonçalves Martins de Oliveira
25. "Sérgio Augusto Gouvêa Zaramella
26. Marilene Pereira Domingues
Classe .. C"
Da Referência NM-28 para NM-19
Relação Nominal:
OI. Betson Rodrigues de Souza
02. Celestino dos Santos Vieira
03. Paulo Henrique Ferreira Bezerra
04. Antonio Pereira Coelho
05. Vilma Julineza da S. O. Seabra
06. Jorge Antonio Orro
07. Lori Fanton
08. Vera Lúcia Pinheiro Lameirão
V-

Categoria Funcional de Assistente de Plenários
Conceito l - (merecimento) Classe uD"
Da Referência NM-25 para NM-26- (Art. 19 daRes. 146/80)
01. Roberto Pozzati
2- GrupO - Outras At'ividades de Nível Superior
Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social
Conceito I - (merecimento)
Classe Especial
Da Referência NS-20 para NS-21
Relação Nominal:
O!. Armando Afonso da Silva
02. Eunice Ribeiro de Albuquerque
03. João Evangelista Belém
04. Luiz Alberto Franco Carneiro _
05. Regina Lúcia Mendonça Ratto
06. Vilma Costa Ferreira
07. João Bayrton Sampaio
Da Referência NS-19 para NS-20
01. Antonino Olavo de Almeida
3 -Grupo- Artesanato
Categoria Funcional de Artífice de Carpintaria e Marcenaria
Conceito I (merecimento)
Classe uc" - Contràmestre
Da Referência NM-17 para NM-18
O!. Joaquim Ortega Filho
QUADRO DE PESSOAL CLT
(Tabela Permanente)
I - Categoria Funcional de Agente de Segurança Legislativa
Conceito 1 - (merecimento)
Classe "A"
Da Referência NM-14 para NM-15
01. Tomas de Aquino Pereira Rodrigues
II - Categoria Funcional de Motorista Oficial
Conceito 1 - (merecimento)
-Classe uA"
Da Referência NM-7 para NM-8
Relação Nominal:
01. Luiz Fernandes de Barros
02. Antero Pinto Sobrinho
03. Jodimar Alves de Castro
04. Carlos Aurelio Queiroz Monturil
III- Categoria Funcional de Artífice de Mecânica
Conceito I - (merecfrii.ento)
Classe "A"
Da Referência NM· 7 para NM-8
Relação No minai:

OI. Odecio Carvalho da Silva
02. Ures José Santos Silva
03. Benedito Leandro de Jesus
04. Osmair Henriques da Silva
05. Raimundo José Soares
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ANEXO II AO ATO N• 113/81 DO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
Relação dos servidores do quadro permanente e do quadro de pessoal
CLT (tabela permanente) do Senado Federal, beneficiados pela aplicação da
progressão horizontal (conceito 2), de acoráo com o disposto na Resoluçãú
n• 146/80.
I. Grupo - Ativídades de Apoio Legislativo
I - Categoria Funcional de Técnico Legislativo
Conceito 2 -_(antiguidade)
Classe Especial
Da Referência NS-24 para NS-25
Relação Nominal:
Ol. Luiz Antonio da Silva
02. Américo Eugênio
03. Fernando Antonio Conde
04. Orione Duarte Maia
05. José Ribamar Teixeira Luz
06. Ogoberto Paiva do Nascimento
07. José Agnaldo Leopoldo Nunes
08. Heloisa Guiom"ard dos Santos
09. José Paulo R. Gualano
10. Alfredo Eustáquio Pinto
11. José Pedro de Araújo
12. Aliette Ney Rayol Martins
13. Valdo Barbosa Facó
14. Manoel Mendes Rocha
-15. Maria de Lourdes Sampaio
16. Crescilia Aparecida Vallocci
17. Maria C armem Castro Souza
18. Renato Quintino de Oliveira
1g. Paulo Roberto Salema G. Ribeiro
20. Lídice Vianna Góes
21. Ary Cícero de Moraes Ribeiro
22. Cordélia Noleto Martins
23. José Paulino Miranda Pacheco
24. Mateus Teófilo ToUrinho
25. GU:ido Faria de Carvalho
26. Silvio Fernando Vieira Correia
27. Maria Valeriano de Moraes
28. Antonio Cipriano Lira
29. Alfeu Magalhães Mendonça
30. Vandembergue dos Santos S. Machado
31. Messias de Souza Costa
32. Anival Teodoro Machado
33. Mário Sérgio da Silva Martins
34. Maria Lucila Pedrosa
35. Maria Amélia Matos Aranha
36. José de Alencar O antas Júnior
37. Djalma José Pereira da Costa
38. Luci Maria Coppi
39. Vera Regina Torres Falleiros
40. Maria de Fátima C. Rodrigues
41. Oisenis Almeida Carvalho
42. Francisco das Chagas Monteiro
43. Maria Elisa de Gusmão N. Straquadânio
44. Mary Salete Belo
45. Joel Ely Ribeiro
46. Maria Luiza Martins Lima
47. Miguel Guércio Filho
48. Tarcísio OtâVlo Bonavides M. Maia
49. Antonio Luiz Galdino da Silva
50. José Gervâsio Torres Parente
51. Goitacaz Brazonio P. Albuquerque
52. Getúlio Ivan Carreira
53. Rui Emannuel de Azevedo Pompeu
Da Referência NS-24 para NS-25 -(amparados pelo Art. 16 da Resolução n• 146/80)
Relação No minai:
01. Carlos do Carmo Moreira
02. Evandro Mesquita
03. José Carlos Porto de Mendonça Clark
_04. Fernando Fonseca

•

•
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05. Octacian_o da Costa Nogueira Filho
06. Paulo Jorge Caldas Pereira
Da Referência NS-23 para NS-24- (amparado pelo Art. 16 da Resolução n' 146/80)
O!. Klcber Souza
Da Referência NS-22 para NS-23
Relação No minai:
OI. Waldir Pereira Borges
02. Marcos Castelo Branco Coutinho
03. José Clênio Rego de Azevedo
04. Judith Silva
05. Sorria de Lima Belchior
06. Neide Botelho
07. Paulo Roberto Morais de Aguiar
08. Maria do Socorro Rodrigues Silva
09. Eleonora Passarinho Mori
Classe "C"
Da Referência NS-17 para NS-18
Relação Nominal:
01. Regina Alves Rio Branco
02. Hamilton Bandeira Rodrigues
03. Luiz Antonio Soares Laranja
04. Beatriz Elizabeth C. G. de Rezende
05. Márcia Bokel Snitcovsky
06. Francisco Alves Ramos
07. Paulo Roberto Falconi de Carvalho
II - Categoria Funcional de Taquígrafo Legislativo
Conceito 2 ~ (antiguidade)
Classe Especial
Da Referência NS-24 para NS-25
Relação Nominal:
Ol. Martha Lyra do Nascimento Medeiros
02. Denise· Ramos de Araujo Zobhbi
03. Dayse da Rosa Souza
Da Referência NS-23 para NS-24
01. Maria Lucia Cavalcanti Moraes e Castro
III - Categoria" Funcional de Inspetor de Segurança Legislativa
Concéito 2 -" (antiguidade)
Classe úOICa
Da Referência NS-15 para NS-16
Relação Nominal:
OI. Agenor Gomes Cardoso
02. Expedito Bina
03. Luiz Bioa Xavier
04. Prudêncio Serra Rodrigues
05. Antonio Agildo Cavalcanti
Da Referência NS-15 para NS-16
Relação Nominal:
OI. Geraldo Lucia Queiroz
02. Justino Lira Mendes
03~ Antonio José da Rocha
04. Pedro Emídio Leite
05. João Batista Familiar
06. Alberto Corá Filho
07. Manoel Carlos Damascena
08. Odilon Vicente Isac
-09. Ernesto Passani
10. José Machado de Lima
li. Orãcio Rodrigues da Cunha
12. A velar J osê Roberto
Da Referência NS- 13 para NS·l4
Relação Nominal:
OI. Vicente Cristina Filho
02. Pedro de Souza
03. Sebastião Duarte Gomes
04. Wilton Dias Vianna
OS. Pedro Alves !"vangelista
06. Paulo Luz Alves Correa
07. Dalton Jerônimo Fuzer
08. Mozart Boaventura
09. Walter Palmiere
10. Marino Granado da Silva
li. Luiz da Silva Guimarães
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Da Referência NS-12 para NS-13
Relação Nominal:
01. Flávio da Costa
02. José Maria Diniz
03. Jobson da Silva
04. Antonio Senador Costa
05. José Francisco de Souza Outra
06. Francisco Pereira da Silva
07. Mércio Cecílio
08. WanderleY Antonio de Siqueira
09. José Hélio da Silva
lO. José Pacheco de Pinho
11. Adalberto José Carneiro
12. Waldyr Araújo Sílva
13. Crispim Nunes de Almeida
14. Silmário Rodrigues
15. Pedro Aurélio- Guabirada P. Cardoso
16. Carlos Augusto Alimandro
17. Antonio Carlos Lopes
18. Durval dos Santos
19. Francisco Gonçalves da Sirva
20. José Róseo Filho
21. Oédio Silveira de Sou:z:a
22. Gilberto Chaves Zelaya
23. Darcy Vianna
24. Augustinho Amaro da Silva
:iS. Fernando Urbano
26. Élcio José Janiques
27. Raimundo Nonato de Brito
IV - Categoria Fundonal de Assistente Legislativo
Conceito 2 - (antiguidade)
Classe Especial
Da Referência NM-34 para NM-35
Relação Nominal:
01. Maria de Jesus A. Saldanha
02. Clara Maria de Vasconcelos Torres
03. Delfina da Costa Zanloroncy
04. Vera Lúcia Cunha da Silva
05. Cristina Vania Lins P. Christakou
06. Marília Santos Azevedo
07. Tania Marília T. do Amaral Farias
08. Lucia Gonçalves Leite Cintra
09_ Marco Antonio_ José_de _Souza
10. Diógenes Pinto de Souza
II. Wellington Muniz de Mello Filho
Da Referência NM-34 para NM-35- (amparados pelo Art. 16 da Resolução n• 146/80)
Relação Nominal:
01. Colido de Souza
02. ALiréa Leite Camargo
Classe "C"
Da Referência NM-28 para NM-29
Relação Nominal:
OI. Doracy Carvalho Reis
02. Edson Luiz Campos Ãbrego
03. Celina Tavares da Cunha Mello
04. Doralice Barbosa da Silva
'os. Hélio Barros Lima
06. Olivia de H. Ferreira
07. Ivan Luiz da Rocha
08. Luiz Cláudio de Brito
09. Vilma Maria da Costa
10. Sandra Silva Tasquino dos Santos
li. Sydia Cássia Stein
2.

Grupo -

I-

Categoria_ Funcional de Técnico em Comunicação Social
Conceito 2 - (Antiguidade)
Classe Especial
Da Referência NS-20 para NS-21
Relação Nominal:
01.
02.

Atividades de Nível Superior

Roberto Moreira Santos
Silvio Hauagen Soares

-
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03.
04.
05.
06.
07.

Haroldo Cerqueira Lima
José Carlos Pereira da Silva
Nena Mechei Matos Pereira Lima
Sidney José Kronemberger
João Bicalho Gomes de Souza

3. Grupo - Artesanato
I - Categoria Funcional de Artífice de Carpiiltaria e Marcenaria
Conceito 2 - (Antiguidade)
Classe "D" - Mestre
Da Referência NM-23 para NM-24
01. Euzébio Gonçalves da Rocha.
QUADRO DE PESSOAL CLT
(Tabela Permanente)
I -

Categoria Funcion-al de Agente de Segurança Legislativa
Conceito 2 - (Antiguidade)
Classe "A"
Da Referência NM-14 para NM-15

01.
II -

Pedro Rodrigues do Nascimento

Categoria Funcional de Motorista Oficial
Conceito 2 - (Antiguidade)
Classe "A"
Da Referência NM-7 para NM-8
Relação Nominal:
Ol. José Artur Nunes
02. Damião Galdino da Silva
03. Paulo Marcelino dos Santos

III -

Categoria Funcional de Artífice de Mecânica
Conceito 2 - (Antiguidade)
Classe "B"
Da Referência NM-13 para NM-14
01. Hermano Mariano de Almeida
Classe "A"
Da Referência NM-7 para NM-8
Relação Nominal:
01. Vivaldo da Paixão Azevedo Nascimento
02. Edevaldo Alves
03. Joaquim Luiz Lameu Moreira
04. Osmar Henriques da Silva

ATA DA 58• REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF

As onze horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro d,o ano de
mil novecentos e oitenta e um, no gabinete do Diretor Executivo do CEGRAF, reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Senador JORGE KALUME e, presentes os Conselheiros AIMAN NOGUEIRA DA GAMA, Vice-Presidente e LUIS DO
NASCIMENTO MONTEIRO, deixando de comparecer, por motivos justificados, os Conselheiros LUCIANO DE FIGUEIREDO MESQUITA e SARAH ABHAHÃO. Presentes, também, Dr. MARCOS VIEIRA, GERALDO FREIRE DE BRITO, FRANCISCO OLIMPIO PEREIRA MARÇAL,
MARIO CESAR PINHEIRO MAIA e ALOISIO BARBOSA DE SOUZA,
respectivamente, Diretor Executivo, Administrativo, Industrial, Encarregado
do Segundo turno da Divisão Industrial e Assessor Jurídico.

Setembr(t de 1981

Abertos os trabalhos o Senhor Presídente colocou em discussão e vo~
tação os processos referentes às Tomadas de Preços de números 07 e 12/81, e
a proposta de alteração do Orçamento Interno do Fundo Especial do Centro
Gráfico do Senado Federal- FUNCEGRAF, do exercício financeiro de
1981. relatados pelo Conselheiro AIMAN NOGUEIRA DA GAMA, que
com o- Parecer n'~ II /81, opinou favoravelmente ao último caso, tendo em vista as razões apresentadas pelo Ôrgão Técnico do CEG RAF e pela Auditoria
do Senado Federal. Com relação à Tomada de Preços n9 7/81, apreciada no
Parecer n9 9/81, o Relator, diante das razões apresentadas pelo Diretor Industrial do CEGRAF, opinou pelo seu cancelamento, aprovando os trabalhos da Comissão de Licitação. A Tomada de Preços n9 12/81, de acordo com
o Parecer n'~ 10/81, foi aprovada, excluindo-se os itens 10 e 14, relativos a Filé
Mignon, Filé de Pescado e Surubim em postas. As matérias foram aprovadas por unanimidade e sem restrições pelo Conselho, na conformidade dos
Pareceres acima referidos. Em seguida, o Senhor Presidente conCedeu a palavra ao Diretor Executivo, Dr. Marcos Vieira, que fez uma exposição oral das
ativídades da atiial Diretoria do CEG RAF e, em seguida entregou ao Presidente, Senador JORGE KALUME, Relatório das atividades desempenhadas
pela Diretoria recém-empossada, durante a primeira quinzena de Administração e, na oporturiidade, pediu autorização para entregar dois outros exemplares do mesmo Relatório, sendo um ao Senador JARBAS PASSARINHO,
Presidente do Senado Federal, e outro ao Dr. AIMAN NOGUEIRA DA
GAMA, Diretor Geral do Senado Federal. O Diretor Executivo do CEGRAF levou ao conhecimento do Conselho, ainda que, pela Ordem de Serviço n~' 1/81, constituiu uma Comissão composta de quatro servidores para,
no prazo de trinta dias, fornecer as conclusões relativas ao inventãrio dos
bens materiais passíveis de estoque e materiais patrimoniais do CEGRAF.
Do mesmo modo, comunicou a adoção de várias providências, bem assim o
remanejarnento das Chefias Intermediárias. Para designar Grupo de Trabalho de Serviços Técnicos, integrado de servidores especializados do CEGRAF. Solicitou a seguir a devida autorizaÇão do Conselho, de aco!do com
o artigo 157 do Regulamento Administrativo do CEGRAF, comunicou, ainda, que manteve contato com a Caixa Econômica Federal no sentido de aquele estabelecimento verificar a possibilidade de instalar no CEG RAF um posto
de serviço para atendimento dos servidores. Finalmente, levou ao conhecimento do Conselho a ativação do Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos, com o início do primeiro curso de Noções de Educação Empresarial,
destinado, nesta fase preliminar, aos menores da Associação do Menor Trabalhador do Guará que, desde 1978, prestam serviços no CEGRAF, em razão de "Convênio firmado com aquela Associação. Sobre o assunto, convidou
o Senador JORGE KALUME para proceder a entrega dos diplomas do referido curso em data a ser fixada pelo mesmo. Também, na oportunidade, solicitou ao Conselho permissão para baixar normas a respeito do Convênio fir~
mado com aquela entidade e outros que vierem a ser firmados, disciplinando
a matéria. Depois da exposição, o Conselho por unanimidade, sem qualquer
discordância, aprovou todas as propostas sugeridas pelo Diretor Executivo.
Antes de encerrar a reunião, o Senhor Presidente do Conselho usou da palavra, fazendo alusão aos trabalhos iniciados pela nova Administração e solicitou que constasse em Ata um voto de louvor e de confiança à atual Diretoria
do CEGRAF, no que foi apoiado pelos demais Conselheiros, sem qualquer
restrição.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrados os
trabalhos. Eu, José Paulino Neto, Secretário do Conselho lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e
demaís membros.- Senador Jorge Kalume, Presidente do Conselho de Supervisão. - Aiman Nogueira da Gama - Luís do Nascimento Monteiro Marcos Vieira.

•

•

....

..

•

•

MESA
Jarbas Passarinho

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

t<?- Vice-Prcsidente

PMDB

Presidente

Passos Pôrto

Líder

2'i'-V ice-Presidente
Gilvan Rocha

Marcos Freire

29-Sectetário

Jorge Kalume
31'-Secretário
Itamar Franco
4~'-Secretârio

\'ice-Líderes
Affonso Camargo
José F ragelli
Gastão M ül\er

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santillo
Lãzaro Barboza
Evandro Carreira

Cunha Lima

Líder

Nilo Coelho
V ice-Líderes

Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Uns
Lomanto Júnior
Moacyr DaUa
Murilo Badaró

Jutahy Magalhães
LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes d~ Secretários

Atmir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria

Líder
Evelásio Vieira

Gastão M üller

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

•

A) SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Edifício Anex.o das Comissões.....,. Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4i41 .....,.-Ramais 3490 e 3491

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Fílho

(15 membros)

(li membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: A loysio Chaves
Nelson Ca.rneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

Presidente: José Richa
V ice-Presidente: Luiz Cavalcªnte

L~>-Vice-Presidente:

Titulares

Suplentes

Suplentes

PDS
I,
2,
3,
4,

•

Benedito Canelas
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

L Dinarte Mariz
2, Lourival Baptista
3, José Caixeta

PMDB
\. Agenor Maria

L Leite Chaves
2, José Richa

PP
L Mendes Canale

l. Evelásio Vieira

Titulares

PDS

L. Bernardino Viana

2. José Uns
3, Arno Damiani
4, Milton Cabral
5. LuizCavalcante
6. José Caixeta

PMDB
1. Franco_M_ontoro
2. Lázaro Barboza.
3. Humberto Lucena

2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
;, Orestes Quércia

I. Roberto Saturnino

2, J:>edro Simon

PP

I. Mendes Canale

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ata Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comis$Ões- Ramal 4315
COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL ( l L membros)

Presidente: Alberto Silva
Vlce-Presidente: José Lins
Titulares

Suplentes

PDS
I.
2.
3.
4.

José Lins
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. Aloysio Chaves

PMDB
I, Marcos Freire

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

(DF)

COMISSÃO DE EDUCACÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSICÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides

1. Alberto Silva

•

Titulares

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão MüUer

- Suplentes

PDS
I.
2.
3.
4.
5.

Lourival Baptista
Bernardino Viana
Moacyr Dalla
José CaiMta
Martins Filho
6. Murito Badaró
I. Lázaro Barboza
2, Mauro Benevides
3. Adalberto Sena

I. Luiz Cavalcante
2, Almir Pinto

3, Aderbal Jurema
4. José Uns

I. MendesCanale

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

I. Saldanha Derzi

Titulares

Suplentes

PDS
I. Aderbal Jurema
2. João Calmon
3. Eunice Michiles

I. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúc:_o

4. Tarso Outra
5. José Sarney
PMDB
I. Henrique SantiUo
2. Evan~ro Carreira

PP
PP

L Affonso Camargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495

(7 membros)

•

PMDB
l. Marcos Freire
2, Teotônlo Vitela

3, José Richa

I. José Fragelli

I. Tancredo Neves
2. José Fra.ge!li

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
COMPOSIÇÃO

I. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

2, Alberto Silva

PP

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Rama[ 3492
Reuniões: Terças-feiras, às I LOO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

Suplentes

PDS

I. Benedito Cªnelas
2. JoãoCalmon
), AlmirPinto
4. Martins Filho
;, Aderbal Jurema

I. Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. M urilo Badaró
;, Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
I. Paulo Brossard

Titulares

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Edificío Anex.o das Comissões .....,.--Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 2!L-4l41 .....,. Ramais 3487, 3488 e 3489

4603

Mendes Canale
Saldanha Derzi

Vice--Líderes
Roberto Saturnino

]<:>-Secretário

•
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I. Adalberto Sena
2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

I. AffonsoCamargo

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP

2. Luiz Fernando Freire

I. Gastão MUller

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: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Corriissão, na Ala Senador Ale:tandre Costa
- Anexo das Comissões --"- Ramal 3546

I. Evelãsio Vieira

4604
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COMISSÃO DE FINANÇAS-. (CF)
( 17 membros)

COMISSÃO DE MUNICfPIOS (I 7 membros)

COMPOSIÇÃO

L. Raimundo Parente
2. Lomanto Júnior
J.. Amaral Furlan:
4. Amaral Peixoto
S. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto

t. Mauro Benevides
2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon
4. Teotônio Vilela
4. Franco Montoro
I. Tancredo Neves
2. Affonso C amargo
3. Mendes Canale

Suplentes
PDS
I. JoséGuiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
S. José Lins

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

PP
L Saldanha Derzi
2. José Fragelli

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

(CM)
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

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
Titulares
I. Almir Pinto
2. LomantoJú'rüor
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
S. BeneditoCanelas
6.1Arno Damiani
7, Moacyr Dalhi.
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

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

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice· Presidente: A lmir Pinto
Titulares
I.
2.
3.
4.

PMDB
L José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
S. Agenor Maria

I.

Ma~s

Freire

2._ Jaison Barreto
J.. Humberto Lucena

PP
L Gastão MUller
2. Affonso Camar8o
3. Mendes Canale

1. 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'

I. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO -

f. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
S. Gabriel Hermes
1. Franco Montoro
2.· Humberto Lucena
3. Úaison Barreto

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

PP
l. Luiz Fernando Freire

1. José Fragdli

Assistente: Luiz C!âudio 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

Titulares

1. Henrique ~antillo
2. Teotónio Vilela

PMDB
1. Evandro Carreira

I. Saldanha Derzi

PP
1. Mendes Canale

1. Affonso Camargo

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES {! S membros)

Titulares
Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. José Guíomard
4. M urilo Badaró
[.

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

José Fragelli

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

(CRE)

8.

LuizViana
Tarso Outra
Lomanto Júnior
Amaral Peixoto
João Calmon
Aloysio Chaves
José Sarney
lourival Baptista

I.
2.
3.
4.
S.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevides
MaN:os Freire

2.

S.
6.

PP
I. Alberto Silva

Suplentes
PDS
L Aderba!Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. Martins Filho

I. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
1. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3. Roberto SatuFnino

•

COMPOSIÇÃO
Presidente; Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

[.

PP
I. Gastão Mílller

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CS.PC)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

PMDB
I, Orestes Quércia

Assistente: Marcelino dos Santos Camdlo - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala s'enador Alexandre c'osta
-Anexo das Comissões- Ramal 3020

Presidente: Luiz Viana
1~-Vice-Presidente: Paulo Brossard
2~>-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

7.

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

COMPOSIÇÃO

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

3.
4.

PMDB
I. RobertoSaturnino

•

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

Suplentes
PDS
1. JoséSarney
2. Moacyr Dalla

I. Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

I. Milton Cabral
2. luiz Cavalcante
J. ·Jos~ Uns
4. Almir Pinto

PP
I. Gastão Mílller

3. Aderbal Jurema

Presidente: Milton Cabral
Vicc::-Presidente: Teotónio Vilela
Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel"Hermes
3. Martins Filho

PMDB
I. Adalberto Sena

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

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

Titulares

•

(CRI

Presidente: Adalberto Sena
Vice·Presidente: Murilo Badaró

I. João Calmon
2. Murilo Badarô

PMDB
I. Agenor Maria
2.. Nelson Carneir·

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. ·Àrno Dami.ani

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

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
l. Arno Damiani
2. Adetbal Jurema
3. Almir Pi'nÍo

Lomanto Júnior
Almir Pinto
José Guiomard
Lourival Baptista

I. Henrique Santillo
2. Jaison Barreto

COMISSÃO DE lEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLST(9 membros)

Titulares

PP
I. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

Presideme: Franco Montoro
Vice.Presidente: Gabriel Hermes
Titulares
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I. Gastão Müller

•

Suplentes
PDS
I. Helvfdio 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 li :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

•

1. EvandroCarreira
2. Lázaro Barboza

Chefe: Alteu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy - 211-3510
Mauro Lopes de Sá- 21l-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520

1. Orestes Quércia

COMPOSIÇÃQ

PP

Presidente: Vicente VuoiÓ
Vice-Presidente: Benedito Ferreira
Titulares

1. Alberto Silva

I. Affonso Camargo

Suplentes

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE IN-

PDS
1. Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peill:oto

VicenteVuolo
Benedito Ferreira
Aloysio Chaves
Milton Cabral

4605

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS - (Cn
(7 membros)

I.
2.
3.
4.
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Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

Ramal 3498

QU~RITO

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--= 21 f-351
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 21l-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-350 t
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508_
Clayton Zanlorenci- 211-3502

L

•
SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNJOES ORDINÁRIAS DAS
COMISSOES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Comissões

10:00

CAR

ASSISTENTE

•

GUILHERME

10:00

CEC

SÉRGIO

10:00

CF

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3020

LEDA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339
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09:00

09:30

10:00

ASSISTENTE

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal431S

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissã.o, na Ala
Senador Alexandre Costa

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

10:30

CME

11:00

CRE

LEOA

Senador Nilo Coelho
Ramal3254

11:00

CSN

Senador Alexandre Costa

GONÇALVES

Sala da Comissão, na Ala
LEI LA

Sala da Comissão, na Ala

MARCELINO

Ramal 3020

•
11:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

•

SERGIO

Senador Nilo Coelho
Ramal4323

GUILHERME

Comissões

Ramal 3168

•

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

Sala ·da Comissão, na Ala

Sala da Comissão, na Ala
11:00

ASSISTENTE

Comissões

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LUIZ
CLÁUDIO
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SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 1981

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 162• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1981
1.1 -ABERTURA

1.2.6 - Comunicação da Presidência.
Convocação de sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Pareceres

Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n• 09/81
1.2.2 - Leitura do Projeto
Projeto de Lei do Senado n• 274/81-Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei Complementar n9 11, de 25 de
maio de 1971, que instituiu o Programa de AssistênCia ao Trabalhador
Rural.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como Líder- Relato de
atas de violência_ praticados na cidade do Rio de Janeiro contra a esposa
do En_gÇ Luiz Alfredo Salomão, coordenador da campanha eleitoral de S.
Ex~

•

ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

SENADOR AGENOR MARIA -Preservação dos valores morais da
família brasileira.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Concessão, pela TV Verdes
Mares, do "Troféu Sereia de Ouro" a personalidades ligadas à vida cearense.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Necessidade da presença de delegação parlamentar brasileira à conferência de Cancun-México.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA -Desastres aéreos ocorridos em
Santa Catarina, vitimando os Secretârios de Indústria e Comércio dosEstados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, empresários e propagandistas.

•

SENADOR ORESTES QUERCIA -Falecimento do jornalista Antônio Machado Santana, de Ribeirão Preto-SP .
SENADOR JOSE RICHA -Transformação do Fundo Fiscal 157
Carajás.

em Fundo 157 -

1.2.4 - Leitura de Projetos
Projeto de Lei do Senado n• 275/81-Complementar, do Senador
Orestes Quércia, que isenta do _imposto sobre transportes, ISTR, a atividade que especifica.
Projeto de Lei do Senado n' 276/81, do Senador José Richa, que
transforma o Fundo Fiscal 157 em Fundo 157 - Carajãs, e determina outras providências.
1.2.5 -

•

Requerimento

N9 326/81, do Senador Dirceu Cardoso, de retirada do Requerimento n9 315/81, de sua autoria.

1.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul. a realizar operação de empréstimo externo no-valor de Cr$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinado
ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra no encaminhamento de votação os Srs. Senadores Murilo Badaró, José Fragelli, Dirceu Cardoso e Alberto Silva.
-Projeto de Lei da Câmara n9 72/79, que dá nova redação ao caput
do artigo 55 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara -nq 27/81, que autoriza o_Poder Ex,ecuti~
vo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n, 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro mi~
lhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução 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 n.., 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maca pá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta da
quorum.
--Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura I\:'{unicipal de Maringã (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oitenta nove milhões, quinhentos e vinte e sete
mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação adiada
por falta de quorum.
. . . . . . Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura 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. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cínqi.ienta e ~eis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 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.
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- ProjCto.de·.R~&olpÇão nii.84J81, que autoriza a Prçfeitura Municipal de Castanhal '(PA) a. elevar em Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e
nove milhões, setecentoS e cir;tqüeD.ta mil, quarenta e seis cruzeii-os e cinquenta e .sete 'centaVos)~ ~ ffi.onfarlte de sua dívida consolidada. Votação
·~~ada por falta ~e quorum. '
- Proje.to Pe.Re$oluçã.dn9 9fj81, que autoriza a Prefeitura Municip~l de Bals~s (MA) a ~levàiem Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e vinte e dois mil cruzeiros)~ o montante de sua dívida consolidada. Vot~ção ~diad.a por falta Çe, quorum.
- Projetf;rde Resol1:1ção nll 8/8.1, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em CrS 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e Pois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de sua dívicta·c·onsoJid.ada._Votaç:ão a<liada por falta de quo-

rum.
-Projeto Oe·Resolução n9-64(8l~-qU.e autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SI?) a elevar em CrS 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e Cinco mil, novecentos e oito cruzeirds e setenta 'e dois
centavos) __Q montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 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, 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 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 ~esolução 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 oitenta e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n' 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás ·a ·contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,-oO (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de, Resolução n9 101/8 I, que aUtodza a Prefeitura Municipal de Maceio (AI.,) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentps e treze mil, novencentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de ·Resolução n9 ~0/81, que autoriza o G_overno ~o Est~do
do Rio Grande do Sul a elevat em CrS 128.968.800,00 (cento e vmte e mto
milhões, novecentoS e sessenta e oito mil e oito_centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto 'de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezes_seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 108/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259.79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta
e nove cruzeiros e setenta nove centavos). o montante de sua dívida conso•lidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n' 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 43(81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a franSGr\Ção nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemoração ao 17ç aniversário da Revolução de Março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando·
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participaçãO -de representante dos empregados

e empresários n~ administraÇão da. Pr~vidência Social (INPS, iAPAS e
INAMPS). Votação àdiada por falta de quorum.
-=-..:-R.equeriuiefitó n9 149/81, do Se;'nador Mauro Benevides, solicitando a transçriçã,o, nos anais do· Senado Federal, do artigo intitulado "O
Nordeste é :Vítjnia do Estouro do Orçaniento Monetário", de autoria do
econOmista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil. edição de
23-6~81. Votação adiada por falta de quonlm.
- RequCrirrlento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providên~
cias. Vot_~Çã~ ~a~iada por falta de quorum.
-·Projeto de Lei d·o Senado il' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispÕe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplic'ação, como incentiVOs fiscais, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
jurídicas domiciHadas na Amazônia Legal, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 357/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação prelimiminar da juridicidade.)
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o 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 no 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 n9 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.
(Apredação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n<? 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 divida consolidada. Discussão
sobrestada por falta de quorum. para votação do Requerimento n9 309/81,
de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e
Justiça.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR BERNARDINO VIANA- Como Líder- Balanço das
contas e obras rodoviárias realizadas pelo Governo do Estado do Piauí no
ano de 1980, a propósito de conceitos emitidos pelo Senador Alberto Silva
na presente sessão.
SENADOR EVALÁSIO VIEIRA - Ligação existente entre a produção de milho e o desenvolvimento da suinocultura e avicultura nacional.

•

•

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Telex recebido do Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, manifestando a
posição daquela entidade a respeito do Projeto de Lei n9 22/81-CN, que
altera as Leis n9s 3.807 e 6.205, fixa novo limite mãximo do salário-decontribuição, e dá outras providências.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Concessão pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro do título de Cidadão Benemérito ao Prof. Jurandir
Castro Pires Ferreira.

•

SENADOR NELSON CARNEIRO- Questionârio elaborado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro do Sul-RJ, destinado
ao cadastramento dos trabalhadores do campo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Encíclica Papal "Laborem
Exercens", de análise sobre os problemas do trabalho, na perspectiva da
história da civilização e dos supremos interesses do homem.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Apreensão de S. Ex• com relação
as modificações na sistemática do Fundo Nacional de Educação, em estudo no Ministério da Educação e Cultura.
SENADOR FRANCO MONTORO - Noção aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, de apelo ao Senhor Presidente da República em favor da reativação dos postos de recebimento do
Instituto Brasileiro do Café existentes nos Municípios de São José do Rio

•
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Preto, Catanduva e Votuporanga. Homenagem de pesar pelo falecimento
do Sr. Carlos Ferreira Lopes.
!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 163• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1981

2.\ - ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

•

Leitura do projeto
Projeto de Lei do Senado n9 277/81, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 192 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
2.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n9 13/80, (n9 42/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre transportes aéreos celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980. Aprovado,
nos termos do substitutivo da Comissão de _E.elações Exteriores. A Corilissão de Redação.

-Projeto de Decreto Legislativo no 20/80 (no 53/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova os textos dos Atos da União Postal das Américas

Sexta-feira 25 46ó9

e Espanha- UPA E, concluídos a Lim•a, em 18 de -março de 1976, durant_e
o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha. Aprovado, A
Comissão de Redação.
_Projeto de Decreto L,egislativo no 30/80, (no 66/80, na C~mara dos
DeputadoS), que aprova o texto da Convenção n9 148.da Orgamza_çã? I.nternacional do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores. contra os Riscos Profissionais devidos à COntaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações
no local de trabalho, adotada em Genebra a 10 de junho de 1977, d~rante
a Sexagésima Terceira Sessão da Conferência Geral da Orgariização Internacional do Trabalho. Aprovado. À Comissão de Redação.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES- SÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR

- Do Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 23-9-81.
--Do Sr. Senador Alexandre Costa, proferido na sessão de 23-9-81.
.. -Do Sr. Senador Marc;os Freire, proferido na sessão de 23-9-Sl.
4 - ATA DE COMISSÃO
5 - MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

RES
7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISS()ES PERMANENTES

•
ATA DA 162~ SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDf:NCIA DO SRS- PASSOS PORTO E GILVAN ROCHA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Eunice Michiles -Alberto Silva- Bernardino Viana _Mauro Benevides _ Agenor Mãria _ Aderbal Jurema _Marcos freire ~ Ni!o Coelho- João Lúcio- LlJiz_ Ç_ay_ajç_a,Qte_-::- J\~~~Ç~i9_Y_ile!a_-:-::
Gilvan Rocha - Lourival Baptista -Passos Pôrto - Dirceu Cardoso Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró
-Orestes Quércia- José Caixeta- Henrique Santíllo- Gastão MüllerJosé Fragelli- Mendes Canale- Affonso Camargo- José Richa- Evelásío Vieü:a - Arno Damiani.

•

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob _a proteção de Deus iniciamos--riossos trabal~os.
O Sr. }9-Secretário procederâ à le~tura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES Nos 729, 730 e 731, DE 1981

•

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 9, de 1981
de 1980 - CD), que "aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a. Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o
Capital, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Nomega, em Brasília, no dia 21 de agosto de 1980".
(n.o 72-B,

PARECER N. 0 729, DE 1981
Da Comissão de Relações Exteriores

•

Relator: Senador Mauro Benevides
Atendendo a preceito coootitucionaJ, o Senhor Pres!de'llite da
~úbllca encruminha ao Congresso Nacional o texro da Convenção
Destinada a Evita.- a Dupla Tr!buta.çâo e Prevenir a Evasão Fiscal
em Maitérta de Impootoo sol>re a Renda e o CaJpLtal, concluída entre
o Brasil e a Noruega, em 21 de agosro de 1900.
A matéria é acomPanhada de e~ição de motivos do 8enhor
Ministro de Estado da.s Relações Exteriores.

O Teferk!o dooum<mro eS<;lareee_que "nos moldes de Acordos do
gênem, anteriormente celebrados ]>elo Brasil CC>lll outros :países,
a presente Convenção visa, mediante alívios fiscais, a est:innul,3Jr as
transferências reciproc-as de dividendos, juros e "royalties", incen·tivando os- K,ruxos de inveStimentos nos territórios dos dois países.
Por outro lado, a Convenção proporeional:'á cond~ções mais van----tajos:a.s-ao intereàmbJo--de--serviço.s de p.rofissi-onais liberais e de
a:tividades de artistas e de~rtistas, a.través do interçâ.mQío de
professores e estudantes.
Ana.lisando: cuidad.osarilente, o ato _interna.eional em questão,
ver!fica.mos que o mesmo foi escrupUlosamente redlgi!io segundo a
melhor forma e precei,tos _consagrados .pelo DireLto Intemacicm:a.l,
respeitada a soberania jurídica de cada Nação e observado o princípio dare..ciprocidade de tratamento nos direitos do cidadão e pessoas jurídicas do outr? Estado, no._Qleno gozo do tratamento de Nação m.ais favorecida •.

De_ nossa paiJte, nada encontramos que ·possa ser QPOsto ao
ajuste ora ·em exame por e&ta Comissão, ·razão por que. QPinamos
pela sua aprovação na forma do Projeto de Decreto Legislativo
n.0 9, de 1981.
Sala das Comissões, 17 de junbo de 1981. - Lu.iz Viana, Presidenrte - Mauro Benevides, Relator - Luiz Fernando Freire ~
Saldanha Derzi - Aloysio Chaves - Tarso Dutra _- JJ.ern.ardino
Viana - .João Calmon.
'
PARECER N.0 730, DE 1981
Relator: Senador Tancredo Neves
O Senhor Presidente _da República, pela Mensagem n.o 403, de
1980,_-submet~ a dellbera'0M do Congresso Nacional, o 'texto da COnvençao Destinada a EVi1tar a Dupla Tributação erm Matéria de
I·m1>9st? sobre a ~enda -e o_Capital, concluída erutre o Governo- da
Repubhca Federa;tlva do BrasH e o Governo do Réino da No.füéga
em Brasília, no dia 21 de agosto de 1980.
·'

A referida Mensagem é acompanhada de EJ<posição de Motivos.
do M1n~s.t.P.rin; n~.ct. RR-htc~fuct. 'F.xt. .~rinres. onde é externado ser o !Piesente aJuste mternacwnai feito ~·nos moldes de Acordos do. género,.
anteriormente celebradas pelo Brasil com outros ~s.esu e que ua
presente COnvenção visa~ mediante alívios fiscais a estim.'Ula.r as
t·!ansferência.s rec:í,pr<X:as de dividendos, pisos e_ "!oyal>ties", incentiVando os flJJxos de inves,timentos. nos territórios dos dois países.
Por outro lado, a Convenção pro:porelonará. condições mais
v=taj osa.s ao ln tercâmbio de serviços de ]>ro!lsslonals liberais e
de ativldades de artistas e des:po"tistas, a:través do intercâmbio de
professores e estudantes".
')'.
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Setembro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào 11)

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

Na C(lllfD"rnidade do que dispÕe o art. 100, item ni, do Regimento Inrterno do Senado Federal, o Senador ltamar Franco, pelo
Requerimen•to n.O 141, de !981, solicita a audiência desta COlllisoão
de Clmstituição e Justiça sobre a constitucicmalldade deste Projeto de Decre;to Legis.3.!tivo n.0 9, de 1981, notadamente no que diz
respeito à diS!P<>Slçã.o constante do item 2, do a.rt. 2. 0 , da Oonvenção
cm sob nosso exam-e.
.SUru excelência, ao colocar sob dúvida a norma conatiltucional
do supra citado artigo, alega em sua justificação:
'Como é do conhecimento geral v1gora entre nós em
matéria tributária o princLpfo da reserva legal, vale dizer,
não só a cobrança como tannbém as isenções, benetfeios,
lim1taçõoo e demais (!Ls.poslções a reSJpeito devem; es>M: dlsill!Plinados de forma clara e Inequívoca em dlpdama normSJtivo."
Nos ·termos Regimentais da competência desta Comissão observamos que a ;presente Convenção eiltá fielmente dentro das norntas
constitucionais, sem.do competência da União legi&1ar sobre poLitica
de crédito; câmbio, comércio exterior e Interestadual!; trarulfetência de valores para fora .do País e que, de aoordo com o Código
'Iltlbutálrio Nacional, em suas NormO!s Gerais de Direito T.ribut.ário
- TiMo I da Legislaçã.o Trib'lltâria - Capitulo I das Disposições
Gerais - Seção I, <ia Disposição Pre!imlna.r: artigo 96 - A expressão "legi.siaçã.o tributária compreende as leis, os ·tratados e as <»nvenções internacionais, os decretos e as normas complementares
que versem, no todo ou em .parte, sobre tributos e relações j'Uiriidlcas
a eLes pertinentes.
No art. fl8 do mesmo Código, assi,m está expresso: "Os tratados
e ás convenções internacionais r~voga·m oti modificam a legislação
tributária inJterna, .e serão ob..~rvados pela: que lhes sobreven.h.a".

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O Expediente lido vai à publicaçãó.
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lído pelo Sr. 19-Secretário.
.E lido o seguinte.

Desta forma, acreditamos que as dúvidas levantadas quam,o à

Subrr:. etemos à consideração da. casa ·esta sugestão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bent>t> Gonçalve-s, R.3, pela qu1I
se pretend·e. em primeiro ·ugar supr!mir o parágrafo único d<>
art. 4.o da Lei Cnmplementar n. 0 11/71 possibilitando, assim quE
mais de um componente do grupo fami'Uar possa ter aces:o, direit'O, ao beneficio previdenciário d:1 apo::·entadoria ·por velhice.
curda-se, também, de estabelecer na legislação previdenciária
do trabalhador rural, tanto quanto já exl.c:;te Til do traba·hadcr
urbano. a exigência de idade menos provecta para a mulher aposentar-se.
Ambas as medidas são justas e devem ser adotada.s .sem ta:rdança, pois que os critérios_ atualmente em vigor são discriminatórios.
Sala da:.s Se.ssões, 24. de set&mbru de -1981. - NelSon Carneiro.

Constitulcionalidade e Juridicidade da Convenção ora sob nosso
exame ficam z.ela·radas em razão de ser um di.ploma le.gal previsto
no § 1.o do art. 18 da Const1tuição FederaJ cujas limitações ~stão
contidas na Lei •n.O 5.172, de 25 de outu:bro d:e 1966 - estabelecedora de normas gerais de Direito Tributário e reguladora das
limi1ações constitucionais do poder de Triburtar.
Assim sendo, os a..r.tigo·s oolocados sob suapeição de vício constltuc!onat estão devidamente compatibilizados.
É o nosso IJ)arecer.
Sada das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Cha.ves,
Presidente. - Tancredo Neves, Relator - Humberto Lucena -

RaimWido Parente - José Fragelli - Martins Filho - Almir Pinto
-- -Amaral Furlan- ---Bernardino Viana - .'\de-r-bal Jur-eJlla. -~
Nelson Carneiro.
PARECER
731, DE 1981
Relator: Senador Bernardino Viana
N. 0

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 274, DE 1981-COMPLEMENfAR
In.t.roduz alteia~ão na 1!..t-i {'omplementar ln ..o ,Jl, de 25
de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural.
O Congresso Nacional decreta.:
Axt. 1.0 Suprimido o seu parágra.f.o umco, o art. 4.o da Lei
C_omplementar n:o 11, de 2;5 de maio de 1971. passa a vigorar com
a seguinte ~edação:
"Art. 4.0 A aposenkdoria por velhic,e corresponderá
a uma prestação mensal equival·ente a cinqüenta por
cento (·50%) do mai·or sa· ária mínimo vigente no País e
E·erá devida a.o trabalhador rural que tiver completad:::J
s.essenta e cinco (65) anos d'e idade, se do sexo maSculino
ou sessenta (60), se do feminino."
Art. 2.o As despesas decorrentes d·a ex·ecução desta.. lei corre-rão à conta; d·:JS rec!lr:so..s p:::.ra custeio do Programa de Assistê:;,cia ao Tra•balhadcr Rural, preVist.os no art. 15 da Lei complementar n. 0 11 de 25 de maio de 1971.
Art. 3.0 Esta l-ei _complementar entrará em vigor na dJ.ta de
nra publicação.
Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

•

•

LEGISLAÇAO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N.0 11, DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de !Assistência rao 1l.'raba1hador
Rural, e dá outras providências.

O Senhor !'"residente da República, pela Mensagem n. 403, de
1980, submete à de:ibs·ração do Oongresso Nacional, o troct.o da COnvenção Destinada a EVItar a DupJa Tributação em MaJtéria de Iltnposto sobre a Renda e o capital, concluída entre o Govemro da
República Federativa do Brasil e o Governo- do Reino da Noruega,
em Brasília, no dia 21 de agosrto de 198(1.
A 'referida Mensagem é aeomJ)àfihada de Exposição de Motivos
do Ministério das Relações Exteriores, onde é externado ser o :presente ajlLSJte int-ernacional feito "nos moldes de Acordos do Gênero,
anteriormente celebrados pelo Brasil com outros países" e que "a
presente Convenção visa, mediante alívios fiscais, a estimuolar a.s
traJnsferências recLprocas de dividendos, pisos e "roy·a.i'rties", incentivando os nuxos de investimentos nos ter_ritório.s dos dof.s paises.
Po-r outro lado, a Convenção proporcionará condições mais vantajosas ao intercâmbio de serviços de profis.:sionais liberais e de
ativldades de artistas e des!P<>rtLstas, através do Intercâmbio de
professores e estudantes''. -:
Examinando minuciosamente a Convenção e o Protocolo em
questão, veiificamos o apurado cuidado eom que se houveram
nossas a.UJtoridades çla área in-ternacional na elaiboração dos seus
artigos. A ,previsão do tratamen.tq- recip-rqco .de nação mE!.is faworecida é' fato que reveste em condição especial o todo da ma;téria.
Considerando a posição privilegiada em que se encontram os paises
PXodutores da m3.!té.ria-prima que dominará o m-ercado intemacl-onaa nas Pl'óx.i mas 'Clécadas - a proteína - ·entemd:e:mos que o presente aj•uste representa um primeiro passo na obtenção de novo
~ado, não somente na compm de produtos brasileiros, mas também. por invest.J.mentos na nossa economia.
Ante o e><pOsto e tendo em vista a competência r<;gtmewtal
desta Comissão, opinamos pela a-provação do texto na foll!lla do
projeto de Decreto Legislativo n.o 9, de 1981.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1981. -.José Richa,
P,sidente. - Bernardino Viana, Relator - Luiz Cavalcante . Amo Damiani - José Lins - Albert& Silva.
0

Art. 4.o A aposentadoria por velhice corresponderá a uma
pr·estação mensal equivalente a: 5(}% (cinqüenta por cento) do salário mínimo de maior valor no País. e será devida ao trabalhador
rural que tiver completado 65 (ses.senta e cinco) anos de idadz.
Parágrafo úri.ico. Não será devida a a~PQSentadoria a mais
de um componente da unidade familiar. cabendo apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo.

•

r As Comisrões de Constituição e Justiça, de Legislaçtlo Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O projeto lido serâ publicado e
remetido às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, como
Líder.
O SR. ROBERTO SATURNINO- (Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados aqui presentes:
Vou servir-me desta tribuna para revelar um fato grave a esta Casa. ·Pela
exigüidade do tempo de que disponho e também tendo em vista a extensão do
relato que farei, pediria aos ilustres colegas que dispensassem os apartes, até
que termine o meu pronunciamento. Após, sobrando tempo, naturalmente
terei o maior praZer e interesse em ouvir os demais colegas.
Sr. Presidente, devo narrar ao Senado Federal um fato extremamente
grave ocOrrido no meu Estado, realidade dos nossos dias. Absolutamente,
não se trata de conto de fadas nem de conto fantãstico de Hoffmann, como
quis dizer um dos senadores mais bem informados do País, e sim alguma coisa de concreto que aconteceu no Rio de Janeiro .

•

•

Setembro de 19tH

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sctão III

Há cerca de dois meses, Srs: Senadores, uma senhora do Rio de Janeiro,
Dona Magali Salomão, vinha recebendo freqUentes telefonemas intimidadores, ameaçando-a, e a suas filh~s. de mo_rte e de toda sorte de desgraças que se
poderiam abater sobre um_a senhora. Davam detalhes de sua vida, de su;;ts filhas, com os respectivos nomes, colégios que freqUentavam, enfim, revelando
uma pesquisa e um conhecimento da vida da senhora e da do seu marido que
nãO poderiam ter sido obtidos senão após longo prazo de estudo. Salientavam esses telefonemas que as ameaças se relacionavam à atividade de seu marido, que seU marido saberia o porquê dessas ameaças. Esie é o engenheiro
Luiz Alfredo Salo_mão, sem nenhuma participação passada na vida política,
engenheiro que exerceu sua profissão em· cargos de muito destaque, sendo um
dos atuais diretores do Clube de Engeilharia e que, ã.lém de ser sócio de uma
empresa de consulloria de engenharia de economia, tem coino principal atividade, hoje, ser o .coordenador da minha campanha para o Governo do EStado do RiQ de _Jan~iro .
Pois bem, Srs. Senadores, é público e notório no Rio de Janeiro o fato de
ser Luiz Alfredo Salomão o coordenador da minha car:npanha.
Decorridos esses mes_es de ameaça, no dia 9 de setembro, numa quatrafeira, duas sefllanas atrâs, a Sra. Magali levou suas filhas a um curso que freqUentam durante a tarde, em Botafogo, na Rua Voluntãrios.da Pâtria, próximo à Igreja da Matriz, e, após deixâ-las, foi abordada por dois homens armados, um de extrema corpulência e outro de compleição normal, que a seqUes-.
traram, obrigando-a a deiXar o seu automóvel e a entrar em ou!ro, um Opala
ver~e. sem placa. Levaram-na por toda a cidade do Rio -de Janeiro até a B~rra
da Tijüca, onde procuraram um local ermo, um local deserto próximo ao Recreio dos Bandc::iraotes, onde esta senhora foi_ despida e ultrajada de todas as
formas que se podem imaginar, tirando a consumação do ato sexual. Depois
de taflio tempo, de tanto Ultraje, de tanta indignidade, permitiram à senhora
que se vestisse,- entrasse no carro e deixaram-na no mesmo lugar em Botafogo, próximo ao local do seqüestro, dizendo que daquela vez não passava daquilo, mas que aqUele ato era uma advertência para que o marido soubesse
que eles de fato eXistiam, que não era -uma simples ameaça, mas que eles, de
fato, existiam e iriam alérri, iriam ao crirrie de morte, se necessãrio, caso o marido não recuasse nas .suas atividade;s.
Pois bem, Srs. Senadores, no dia seguiilte quirit~-feira, fomos eu em
companhia do casal, procuramos o Delegado-Geral de Polícia do Rio de Janeiro, Dr. Rogério Mont Karp, homem sério e competente, a quem conheço
hã longo tempo, relatamos o fato, registramos a queixa. O Dr. Mont Karp
prometeu investigações as mais rígórosa:s, tom-oU todos os dados, providendOLi a --confecção do retrato falado_ de a_mbos os seqUestradores e
comprometeu-se a dar segurança, proteção, vinte e quatro horas por dia à senhora Salomão, a partir do dia seguin"te, sexta-feira, às sete horas da manhã.
Pois Sr. Presidente, na sexta-feira, dia Seguinte, até às sete hora.s e trinta minutos, hora em que a senhora devia levar- como faz todos os dias:- as ~uas
filhas ao colégio. não mais ao curso da tarde, m.as ao colégio do Jardim Botânico, a segurança tinha se atrasado, só chegou depois das oito horas e ela, naturalmente, pensando que, tendo ocorrido hã dois dias -aquele fato terrível,
não iria se- repetir logo em seguida. E levou as filhas ao colégio; deixou-âs no
colégio, no Jardim Botânico, e ao sair estava próximo ao seu carro um dos
seqüestradores da ant~véspera, que simplesmente disse para ela, da forma
mais cínica possível, precedida de um bom dia, disse que não adiantava recorrer à proteção, porque até 1982 havia muito tempo. E dito isso, ordenou que
ela não olhasse para trãs, entrou num chevete amarelo, dirigido por uma mulher, e saíram em volocidade sem que a senhora pudesse ter anotado a placa
do carro.
Passaram-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quinze dias deste fato e até
agora, lamentavelmente, nenhuma pista, por mais tênue que seja, apareceu.
Temos visto que outros casos, quando se trata de suqüestros de filhos de pessoas muito ricas, ou filhos de militares de alta patente são resolvidos às vezes
em 24 horas, às vezes 48 horas ou em 72 horas. Ag-ora mesmo, nesta semana,
resolveu-se o caso do seqüestro de um milionãi"io paulista e hoje mesmo· Ii nos
jornais, que se resolveu o caso de seqUestro de um filho de uma famflia rica de
Porto Alegre. Enfim, não é iàcoiTiu:iti- que se resolva, rapidamente, casos de
seqUestro, por coincidência ou não, quando se trata de pessoa desta situação,
a que me referi, em nossa sociedade.
Narrado o fato, Srs. Senadores, passo a- fazer alguns comentários. O Primeiro que eu faria, é aquele resultante de uma advertência que, vârias vezes,
jã fizemos nesta casa. f: que a impunidade encoraja a seqUência de atas dessa
natureza, a seqUência de atas terroristas praticados neste País, desde D.
Adriano Hipólito e o professor Da! mo Dallari até os mais recentes, o caso da
D. Lida Monteiro, o caso do funcionário da Câmara_ de Vereadores, José Ri·
bamar, e finalmente, o caso do Riocentro que ficaram sem solução. E essa impunidade vai encorajando que os atas se repitam e se pratiquem como se a
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mão da autoridade não pudesse alcançar as pessoas que recorrem a tais estratagemas, a tais gestos, a tais ates de indignidade.
Não estou dizendo, Sr. Presidente, e vou me referir a isto, que o caso presente tem a mesma origem. Pode até não ter, mas o que quero dizer, é que a
impunidade gera o crime, a impunidade encoraja repetição de fatos que lamentavelmente, quando se pensa que hajam sido sustados, se repetem com
uma freqUência que-rtós deixa reVoltados, que nos deixa sem palavras para
descrever o sentimento que nos vái ao coração.
Comentaria mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os autores, obviamente, são profissionais, são homens experimentados e que pertencem a uma organ.izaçào, não hã a menor dúvida diSso, porque toda a atividade de pesquisa,
de est.udos sobre a vida familiar da senhora, a posse de um automóvel, a posse
de armas, enfim, rev_ela que hã um míriimo de recursos por detrãs dessa operação. E que a ação foi uma ação longamente planejada, de vez que os telefonemas se Sucederam com meses- de antece~ência e, quando se sucediam, já revelaram o conhecimento _da vida paiticular do casal e de seus filhos.
Digo mais, Sr. Presidente, que os autores, além de serem profissiõnais e
pertencerem a uma organização, agiram tom o sentimento da impunidade. A
operação fo"i uina operação alisada. Praticada às três horas da tarde, o primeiro sequestro, numa rua de grande movimento, no Rio de Janeiro, a rua
Voluntãdos da Pátria. Rodaram, os seqUestradores, com a senh~ra, em um
automóvel sem placa, o que deveria chamar a atenção da polícia; de vez que
não é corri um rodar num automóvel sem placa. Não usaram nenhum disfarce,
pelo menos aparente; nenhum capuz, nenhuma máscara. Os autores, os seqüestradàres agiram com o maior desembaraço, o que só pode ser feito quando se tem atrás de si o sentimento da mais forte impunidade.
Mais um comentário, Sr. Presidente: diria com absoluta certeza que o
ato foi politico. Não se tratou de vingança, porque se de vingança se tratasse,
possivelmente a extensão do crime teria levado à morte da senhora; porque o
marido, na sua vida particular profissional não tem nenhum motivo, absolutamente, que pudesse dar ensejo a uma vingança -dessa natureza. Não houve
tentativa de extensão, não se tratou de atentado sexual. O, ato foi exclusivamente político, terrorista, com o alvo certo: intimidar as pessoas que colaboram na minha campanha, as pessoas que conduzem a minha Cflmpanha, escolhendo a figura do coo_rdenadoi dela, notoriamente conhecida como a figura
mais importante da minha campanha para o Governo do Estado do Rio d.~
Janeiro.
Não vou, Sr. Presidente, fazer acusações, seria leviandade acusar este ou
aquele. Não temos pistas, não temos indícios, lamentamos até que, decorrido
tanto tempo, não tivesse aparecido quaquer indício. Mas, dadas as circunstâncias, dado o fato de ser _nitidamente um ato político, dado o fato- de outros
compariheiros nossos estárem sofrendo ameaças semelhantes, que até então
não acreditávamos que se consumassem em crimes, mas que de agora em
diarite passemos a iinaginàr que isso possa acontecer, diante disso tudQ tenho
o direito, temos o direito, nós que somos companheiros dessa campanha, de
levantar suspeitas que podem recàir, a meu ver indifereiltemnte~ não tenho
qualq1,.1er preferência por esta ou aquela hipótese, mas que podem recair seja
em setores do crime Organizado do Rio de Janeiro, ligados ao Governo do
Estado, pódem recair sobre grupos pertencentes a órgãos de segurança, que
tenham agido sem ordem oficial, como podem pertencer a grupos paramilitares radicais, interessados em tumultuar o processo eleitoral.
Eis os fatos que contei muito resumidamente. Quero aproveitar para
agradecer a assistência que foi dada pela Secretaria de Segurança do meu Estado, não só pelo Delegado Rogério Mont Karp, como pelo próprio Secretário General Waldir Muniz, com quem também estive, relatando os fatos e
que me prometeu uma investigação rigorosa. Agradecer a ação dessas autoridades, mas aproveitando também para lamentar a inexistência de qualquer
pista, de qualquer indício, decorridos esses 15 dias.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ eu divulgo esse fato com muita dificuldade, com o grande constrangimento, com o grande e compreensível constrangimento da sra. vítima deste ato indigno.
Divulgo, Sr. Presidente, p-o'ic}ue sinto que os companheiros de Partido e
de campanha estão ameaçados. Hã deputados, cujo nome não vou citar, mas
há deputados, cujas esposas vêm recebendo telefonemas, perfeitamente semelhante_s aos que recebeu D. Magali Salomão. Hã o caso do nosso companheiro, Jaques Dornelas, que é presidente de um diretório zonal do Rio de Janeiro, diretório da 109 zona do Rio de Janeiro, que foi alvejado, que recebeu um
tiro, que não morreu por sorte, sem que este fato tenha encontrado explicação, tendo até o próprio companheiro Dornelas identificado o seu atirador,
mas sem que o caso tenha tido qualquer conseqüência, também de forma pela
qual, para nós, se torna inexplicável.
Divulgo, também, Srs. Senadores, para responsabilizar as autoridades
competentes, em nível estadual, como em nível federal por este fato, pelos que
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já aconteceram e por outros que possam vir a acontecer e seguramente acon~
tecerão, caso continue a haver impunidade, caso não sejam, ainda desta vez,

identificados e punidos os culpados diretos e indiretos, autores e mandantes
deste ato tão repugnante.
Divulgo finalmente, Srs. Senadores, sem qualquer interesse sensaciona-

lista, sem qualquer busca de dividendos políticos, mas para mostrar à opinião
pl.Íblica de que, apesar de promessas e declarações de abertura, as oposições,
os polfticos que apresentam propostas realmente renovadoras estão sujeitos a

violências dessa natureza, cuja covardia, cuja indignidade, cuja torpeza não
tem precedentes na nossa história.
Lamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ter que divulgar esse fato, no
momento em que o estado de saOde do Presidente titular e as palavras do Pre-
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Meus agradecimentos, meu lfder,

meus sinceros agradecimentos, por essa solidariedade e por essa posição fraterna que tomou, e que tem tomado e que tomará sempre em relação aos seus
companheiros de Bancada.
O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex• me permite?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouvirei o Senador Teotónio Vilela

e, logo após, o Senador Evelásio Vieira, que me havia pedido o aparte anteriormente.
O Sr. Teotônio Vilela- Nobre Senador Roberto Saturnino, no exercício
da Presidência do nosso Partido, quero, neste momento~ lhe transmitir uma
palavra de solidariedade, a solidariedade indispensável aos aflitos. Este País

sidente em exercfcio, criaram um clima de solidariedade nacional propicio ao
entendimento de que este País tanto necessita para superar seus graves

é, sobretudo, uma Nação aflita. Conheço muito bem o casal que sofreu esse

problemas. Mas, ao mesmo tempo em que lamento ter que divulgar, em tal

fixei-me, sobretudo, quando V. Ex• disse que, se não acreditarmos mais nas
autoridades, não hã mais condições para exercermos qualquer função pOblica

momento espero, também, confio, Sr. Presidente, cm que esse mesmo clima a
que eu me referi, favoreça uma ação eficaz na apuração e na exemplar punição dos culpados deste caso.
O Sr. Nilo Coelho - Permita-me, Sr. Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Com todo o prazer, nobre Senador.

O Sr. NUo Coelho - A Maioria não gostaria que V. Ex• descesse da tribuna sem um palavra, não de solidariedade, porque isto não~ caso de solidariedade, isto é um caso de manifesta revolta; nós não comungamos de expedientes cxccrandos como este. Desgraçadamente, a vida pública nacional ainda 1: marcada com episódios desses; talvez a falta de comportamento político,
de educação política, de formação política levem a administração, ainda, a
conviver com coisas desta natureza. Eu não Prometo providências, porque
sou político como V. Ex• Estou sentado hoje, aqui, mas já subi nessa tribuna
nas condições de V. Ex• Mas, dentro daquelas palavras finais que V. Ex• falou, e daquele diálogo tão necessário no momento que vivemos, agora, quan..
do assume a Presid8ncia um civil como n6s, com os nossos defeitos c com as
nossas qualidades, eu estarei ao seu lado para bat~r nas portas certas, para
que estes fatos sejam reprimidos. Esta é a certeza que cu quero dar a V. Ex•,
em nome da Maioria. E dizer que, muitas vezes, o Presidente João Figueiredo
anunciou, e tenha certeza que ele retornará' retemperado na sua saúde para
assegurar uma campanha política ampla e com liberdade de manifestação
para todos, sem episódios tão tristes como este que V. Ex• se reporta. Eu conheço o engenheiro a que V. Ex• fez referência e que conduz a sua campanha.
Não tem nada que possa merecer um castigo desta natureza. Portanto, tenha
V. Ex• a ~rteza da minha companhia nas providências que vamos juntos tomar nesse episódio.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Líder, as palavras que pus
no final da minha revelação não foram impensadas, não foram ai postas por
acaso. Realmente estou confiante em que, desta vez, os culpados serão identificados.

Sr. Senador Nilo Coelhol não estivesse cu com esta confiança, sinceramente acharia que o nível de indignidade, de insuportabilidade da vida, neste
País, teria chegado a tal ponto que não valeria mais a pena viver nele. Não é
possível que a degradação do espírito de moral, que a degradação do senti-

mento nacional tenha atingido as autoridades responsáveis deste País a tal
ponto, que se tornem elas insensíveis a atos desta indignidade. Não acredito.
E por não acreditar vim, aqui, fazer essa denúncia e colocar esse perfodo ao

final da minha revelação. Realmente confio.
Agradeço as suas palavras e digo a V. Ex• que conto com o apoio da
Bancada de V. Ex•, de seu L!dcr e das autoridades que V. Ex•s representam,

nessa Casa.
O Sr. Marcos Ft·ei,..- V. Ex• me permite?
O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois não.
O Sr. Marcos p,..;,..- Senador Roberto Saturnino, tão logo V. Ex• comunicou à liderança do seu partido no Senado Federal os episódios que acaba de relatar à Casa, nós nos colocamos à disposição de V. Ex•, e por isso
mesmo, o representante do Rio de Janeiro assoma à tribuna, na tarde de hoje,
em nome da liderança. ~ necessário dizer da identificação de todos os que fazem seu partido, nesse sentimento de revolta que toma V. Ex• que. por certo,
contagia todos os membros desta Casa. ~ relatado mais um caso de seqttestro, em que uma senhora indefesa fica à mete! de criminosos e que expressa
muito bem a que ponto pode chegar a indignidade humana. Tenha, portanto,
V. Ex• a expressão de todos aqueles que são seus companheiros de Bancada,
que estamos a seu lado, para acompanhá-lo nas providências que julgar devidas.

horrível atentado. E, ouvindo as palavras ponderadas, serenas, de V. Ex•,

•

neste País. Conhecemos vários casos. Agora mesmo, no Araguaia, eu ouvi co~
mo, numa diligência policial, se agiu contra uma senhora, a senhora viúva de
um líder sindical, assassinado há poucos meses; o Gringo. A maneira como
essa Senhora foi tratada na Casa Paroquial, revoltou toda a população de São
Geraldo do Araguaia. V. Ex• pode ficar certo de que o PMDB se empenhará,

por todos os meios e modos, no sentido de emprestar aos nossos companhei~
ros do Rio de Janeiro a assistência indispensável à apuração deste caso, mesmo porque devemos tomar este caso como um marco na nossa vida política.
O SR. ROBERTO SATURNINO -Agradeço as palavras, meu Presidente, Teotónio Vilela.
V. Ex • usou a expressão certa que há de estar na mente de todos nós: este
País é um País de aflitos hoje. E aOitos com toda a sorte de dificuldades que

•

vive a sua população~ o seu povo~ enfrentando, enfim, as condições de vida
quase impossíveis de serem suportadas e ainda tendo que enfrentar a violência quase generalizada.
V. Ex• tem toda a razão quando dizqueeste caso não é um caso singular,
que isso repete por este território afora. Entretant~, acho que se nós perdermos a esperança, nada mais teremos a fazer.
Então, a cada caso, ainda que a credibilidade das autoridades diminua
de dia para dia, como que por uma inspiração divina ou porque necessitamos
desta esperança para reabastecermos com a energia indispensâvel à continui-

dade da nossa luta, a cada caso se reabre uma esperança. Será que, desta vez,
as coisas não vão ser apuradas? Será que, desta vez, nã0~vamos encontrar a
solução'?
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha. Faz soar a campainha.)
O SR. ROBERTO SA TURNINO - E ê esta a situação em que me encontro: me sinto alvo, me sinto responsável, não culpado, evidentemente, mas
responsável por tudo o que passou esta Senhora. E como que pedindo a

Deus, abro uma esperança, eu mesmo abro uma esperança que, desta vez, as
autoridades agirão de modo eficaz para encontrar~ localizar, identificar e pu~
nir os culpados.

.

Sr. Presidente, pediria apenas autorização para ouvir o Senador Evelâsio

Vieira, antes de encerrar, com a condescendência de V. Ex•
O Sr. Evelâsio Vieira - Senador Roberto Saturnino, nós escutamos a
narrativa ponderada, mas com as palavras sofrendo as naturais emoções pela
revolta, pelo sofrimento dos atas praticados no Rio de Janeiro, com alvo. Isto
nos chocou como cristãos e como pollticos. O meu Partido rejeita, repudia,
abomina toda e qualquer violência, principalmente violências dessa natureza,

que procuram impedir a ação daqueles que desejam o progresso e desenvolvi~
menta para o bcm~estar, em busca da paz da sociedade brasileira. E é por isso
que, nesta oportunidade, V. Ex'", membro proeminente, Líder de uma agre-miação adversária à nossa, no Rio de Janeiro, merece, pela nossa posição, a
nossa solidariedade, a nossa associação na luta contra o terrorismo, na luta
contra qualqucr violência. ~ preciso nós tomarmos uma posição cfctiva, no
Brasil, de combate à violência, ao terrorismo, porque, realmente, a impunidade é o grande estímulo, o grande vetar para que essas ações avancem em cima

•

de todos nós. Era a manifestação que cabia ao Partido Popular nesta oportunidade.
O SR. ROBERTO SATURNINO -Muito agradeço, nobre L!dcr Evclâsio Vieira, dizendo a V. Ex• que o sentimento de revolta é dificilmente des·

criUvel nessa caso.
Quando o alvo direto somos cada um de nós, é claro que sentimos a revolta tambêm. Eu já fui alvo direto de um ato desses, cu e o Senador Nelson
Carneiro aqui presente. Nós !amos falar numa con~ntração do nosso Partido, na Quadra do Salgueiro, a concentração estava marcada para as 3 horas

•

-
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da tarde, nós chegamos com um ligeiro atraso~ às três e quinze ou três e vinte,
e às três horas da tarde explodiu uma bomba nesse palanque.
As autoridades tomaram conhecimento, o fato foi divulgado, isso tem
quase dois anos e nenhuma pista apareceu, nada foi revelado, nada foi apurado.
Bem, dizer-se que ficamos imunes, insensíveis a isso, absolutamente. Todos somos seres humanos e como seres humanos temos o sentimento da preocupação em relação a sermos alvos de atentados terroristas.
Mas, quando se trata de um de nós, nós que conhecemos o ambiente
politico deste País, nós que sabemos os riscos que enfrentamos como homens
de Oposição, muito bem, estamos dispostos a isso tudo.
Agora, uma senhora, que é esposa de um engenheiro, que ê meu auxiliar,
coordenador da minha campanha, quer dizer, isso t~rn uma tal dose de covardia, de indignidade que supera tudo o que se possa imaginar, em termos de
sentimento de revolta porque, o que podemos fazer nós? Quando o alvo direto somos_ nós. podemos enfrentar, mas quando com,_eça_rn a alvejar pessoas,
companheiros nossos, que nos circundam, e esposas de companheiros nossos
- e nem quero sugerir- mas amanhã, sabe lâ, filhos de companheiros, meu
Deus do Cêu! Onde iremos chegar?
Agradeço as palavras de V. Ex• Recebo essa solidariedade como, realmente, um gesto de grande valor para mim.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte, antes de terminar o
seu discurso?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro- Traduziu V. Ex" o ambiente de revolta que esse
acontecimento, do qual tive notícia por V. Ex", causou em todas âs pessoas
que dele tomaram conhecimento, e jâ agora serâ divulgado por todo o País.
Acho que além da presença da polícia do Estado que demonstrou até agora,
não encontrar nenhum rumo, então, seria caso da Polícia Federal colaborar
também, porque sempre que acontece um atentado, um roubo, um assalto
contra determinadas figuras do Governo, dois, três dias depois são encontrados os responsáveis. Por que só quando acontecem com os homens públicos
do País, esses responsáveis não são nunca encontradoS? De modo que, acho
que devemos encarecer a colaboração da Polícia Federal para ver se ao menos
se localizam esses que querem tumultuar a campanha viotoriosa de V. Ex" ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, Senador Nelson
Carneiro, pela expressão de sua palavra, de sua solidariedade e pela sugestão.
Acho que V. Ex'", realmente, nos deu uma sugestão valiosa, esta de procurar a
assistênéi'atambém da Polícia Federal. Acho que é um caso que, pela sua natureza, pela sua circunstância, pode e deve contar com a ação da Polícia Federal, e seguirei a sugestão e o conselho de V. Ex"
Sr. Presidente, agradeço a condescendência que V. Ex• teve comigo, deixando que ultrapassasse o meu tempo, e a atenção dos Srs. Senadores e Deputados que nos ouviram. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O
orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Hã oradores inscritos na Hora
do Expediente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.

•

•

O SR. AGENOR MARIA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Leio nos jornais de hoje a determinação de que, no próximo mês de novembro, os aluguéis podem subir até 91,3%.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nestes últimos dez anos cresce assustadoramente em nosso País a desagregação da famflia assalariada de nossa
Pátria, e se cresce assustadoramente a desagregação da família, e se sabemos e
sentimos que é a família a ce/ufa mater da nacionalidade, o que devemos fazer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para evitar, na medida do possível, essa
desagregação, desagregação essa que atenta contra a própria segurança nacional, desagregação essa que atenta contra os princípios éticos e morais os
quais, na realidade, constituem segurança maior do País. Por que o Governo
não acorda para esta realidade? Por que o Governo não sente que são milhõeS
de patrícios que não têm como arcar com o ônus terrível de um aluguéis a
cada dia mais caro? Aluguel que retira da mesa do operário deste Pais os seus
parcos alimentos, alugúeis que auferem mais do que o salário mínimo, aluguéis que matam a famflia assalariada.
E preciso que se diga, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhum operário
deste País que ganha abaixo de três salários mínimos pode manter uma
família, se não tiver uma renda familiar. Então, eu pergunto: Como é que
pode ter renda familiar um operário recém~casado, um operário que com três,
quatro, oito anos de casado? Assim sendo, ele fica sem opção. O operário des-
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te País, diante desses fatos, se ele é solteiro não pode ter uma familia e se ele já
tem uma família, ele vai perder, no decorrer do tempo, a autoridade dentro de
sua casa, dentro do seu lar.
É bem diante desta realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que hã alguns anos venho me preocupando com este problema. E é dentro desse
problema que hoje volto à tribuna para tecer considerações a respeito desses
valores, valores que não podem ser postergados, valores que precisam ser defendidos a qualquer custo e de qualquer maneira porque ou o Governo tem
condições de defender esses valores éticos e morais da sociedade brasileira ou
não tendo condições de defender esses valores, não tem como, mesmo querendo, levar este Pais no rumo certo.
É importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a gente acorde para
essa realidade. O que diz o O Globo de hoje?
••Aumento dos aluguéis em novembro serâ de 91,3%. A inadimplência do BNH atinge 28,85%" .
Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre a casa própria e o alguel
não existe opÇão. Existerri duas alternativas: ou o cidadão come veneno ou se
enforca. Ele muda apenas a qualidade da morte, mas vai morrer do mesmo
jeito. ~ a grande realidade nacional para quem não tem casa própria.
E é partindo deste princípio, ê baseado nesta realidade que volto à tribuna para dizer ao Governo que é importante que ele entenda que 80% do assalariado brasileiro que ganha menos de 3 salârios mínimos não tem como arcar com o ônus do aumento de 91,3% sobre o valor dos aluguéis.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui procurado ontem em meu gabinete
por um jornalista que me perguntava o que eu achava das _eleições de novembro do próximo ano. Respondi-lhe que se continuar esta inflação desenfreada, se continuar este desemprego que aí estâ, se aumentar mais ainda a
falta de credibilidade das autoridades, eu não sei como milhões de patrícios
nossos, desempregados ou subempregados possam aguardar confiantes uma
eleição que está marcada, se possível, par'a novembro de 1982.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu confesso, como Senador, com o mandato já de quase 7 anos, confesso não acreditar no Governo que ·ar estâ.
Acho-o incapaz. E porque eu o acho incapaz? Acho-o incapaz por que ele
adotou um modelo onde o financeiro sobrepõe..se ao econômico, adotou um
modelo onde têm oportundiades oficiais somente aqueles que têm dinheiro de
ganharem o que querem. E aqueles que não têm dinheiro, embora trabalhando, não têm como manter a famflia; aqueles que não têm dinheiro, produziu ..
do, pagando juros, não têm como manter o seu património, porqUe crescem
assustadoramente as falências neste País, cresce a fome dos que trabalham
mas não decresce-a confiança naqueles que têm dinheiro. Os que têm dinheiro
continuam confiantes e-m-que vão ganhar mais. O lucro da poupança está na
casa de 2 trilhões e 800 bilhões de cruzeiros. Não temos neste País rentabilidade que possa cobrir honestamente o lucro da poupança ociosa, que caracteri ..
za o sistema económico em que vivemos, sistema esse que dâ a quem tem di ..
nheiro o direito de ter tudo e nega a quem não o tem. No entanto, aquele que
trabalha no campo intelectual ou mesmo no campo braçal, não tendo capital
de giro, não tem como escapar de um modelo concentrador de renda, elitista,
materialista, que nega tudo, um modelo que arrasta e leva a Nação a cada dia
para o crime e para a prostituição.
O que cresceu mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no País nestes últimos dez anos? Serâ que foi a esperança do povo? Não, o que cresceu mais
nestes últimos dez anos foi a prostituição. Em todos os campos e na sua hediondez, ela cresce assustadoramente. A família se desagrega, a prostituição
aumenta, a falta de fé desaparece. E como é que pode ser sério um povo que a
cada dia sofre mais? As igrejas se esvaziaram, dando aos prelados a oportunidade de deixarem o púlpito e ir para as ruas pregar um modelo em que sejam
repeitados, acima de tudo, esses valores éticos e morais que estão sendo corrompidos~

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que esperam as autoridades, o que espera o Governo para dar um basta a esse tipo de administração crimiriosa que
mata, que assassina a Nação? Há mais de seis anos venho, repetidamente, trazendo o testemunho, a prova material desse tipo de administração que assassina a Nação, que transforma a 'menina-moça, cheia de esperança, numa
pfostituta, numa prostituta nascida da fome, da necessidade, nascida deste inferno que atormenta a vida da família nacional. A começar, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, por uma propaganda massíficante subliminar das televisões
que entra nas nossas casas sem nenhuma cerimônia, que est~ assassinando,
que está. matando o nosso cotidiano nas nossas tradições mais puras, tradições que precisavam ser resguardadas e que ela arrebatadamente nos tira.
Então, torno a perguntar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que espera este
Governo para mudar o modelo elitista concentrador de renda que mata quem
trabalha e quem produz, enriquecendo cada vez mais aqueles que têm dinhci-
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ro? É verdadeiramente tristt:a·situaçã6 deste País, porque quem tem dinheiro
já não procura apenas o lucro astronômico, mas o luCro e a segurança do seu
capital.
Mas dia virá, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e não vai tardar, em que ficaremos numa situação muito aOitiva. Porque, como já disse desta tribuna, o
homem pode perder a esposa, a esposa perder o esposo e conseguir outro,
pode perder a saúde e recobrá-la, mas perdendo a vergonha não a recobra
mais. Pois bem, esse tipo de política despudorada enfraquece o sentimento de
brasilidade da nossa gente.
No Nordeste, a partir de 1979, o Governo começou a dar salárioemergência para o trabalhador. ~um salário? Nãó! É um subsalário? Também não! Eu não sei o- i:fu"e é -a·quilo. Apenas Posso afirmar à Casa que os Cr$
4.100,00, que dão ao operário-do Nordeste só p-odem com esse tipo de salário
e ainda recebendo atrasado, fazer com que ele trabalhe se voltarmos ao tempo da escravidão. Mas com liberdade, o homem ganhando Cr$ 4.100,00 por
mês, é inteiramente ímpossível. E o que o Governo está fazendo? Está patrocinando uma escola de vadiagem, está patrocinando uma escola de malandragem, está, enfim, estimulando o homem à hedionda, desnecessária ociosidade
da malandragem. Quem paga esse salário é o Governo. E por que esse salário
miserável- meu Deus do céu!- se ele é a porta aberta não só da ociosidade
e da malandragem, mas do desamor ao trabalho? Sr. Presidente, o horitem
pode perder a própria saúde e recobrá-la, mas se perder a vergonha, não arecobra mais. Pois bem, esse homem trabalhador do Nordeste, que Euclides da
Cunha dizia ser anteS de tudo um forte, está se transformando, com esse tipo
de salário, num fraco ...
O Sr ..Marcos Freire - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA - ... aumentando em cada um deles o desamor pelo labor. Então, eu perguntaria, concluindo este raciocínio, antes de
dar o aparte ao nobre Senador Marcos Freire, dizendo o seguinte: o homem
pobre precisa trabalhar, mas ao perder o amor pelo labor- pelo amor de
Deus! - quais são as opções que ele tem? O cidadão, ao perder o interesse
pela mulher, deixa-a. Agora, calculem V, Ex~s perdendo o interesse pelo trabalho ...
É o que está acontecendo, Sr. Presiderlte e Srs. Senadores, o homem do
Nordeste está perdendo o amor pelo labor. Então, ele fica com três alternativas: perdendo o amor pelo trabalho, ele vai pedir, vai beber, ou, então, vai assaltar. É o que está crescendo neste País. Eu vou ao Ministério e lá me dizem:
- Mas o que nós vamos fazer? Pelo amor de Deus como .. o que é que nós vamos fazer?" Vamos pagar um salário que possa dignificar o trabalho, pois é
simples, é simplíssimo, não é Preciso ser muito inteligente nem de muita leitura que se dignifica o trabalho pagando-se um salário digno.
O Sr. Marcos Freire -
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Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. AG ENOR MARIA- Com muito prazer, nobre Senador Marcos
Freire.
O Sr. Marcos Freire- Homem que veio do Rio Grande do Norte, que
já exerceu vários ti pós- de trabalho, inclusive aqueles diretamente ligados ao
povo, V. Ex• está, freqüentemente, ocupando essa tribuna para expressar a
sua angústia diante da grave crise econômica e social qUe o Brasil atravessa,
cita alguns pontos específicos que justifiCam essa preocupação de homens responsáveis que exercem mandatos populares nesta Casa. De início, na sua
oração, registrou o anúncio de um aumento assombroso que se prevê, para
muito em breve, aos aluguéis de casa, num País em que iantos e tantos não
têm casa própria e ficam à mercê de percentuais que significam, muitas vezes,
quando se trata de compra pelo sistema do BNH, a desistência daquilo que já
vinha sendo construído pelo próprio asSalariado, ou, quando é o caso de aluguéis; muitàs vezes têm que dev61ver o imóvel e ir ca.da vez mais para longe,
para obter casas mais baratas. Já agora V. Ex~ fala na política salarial do Governo e indaga o que pode fazer um homem chefe da família, ganhando muitas vezes à base de um salário mínimo, e muitaS _veies nem isto. E aí eu me recordei de recente publicação do economista Nilson Holanda, ex·
superintedente do Banco do Nordeste, que não é homem que intere os quadros da Oposição, mas está até mesmo inserido no sistema do poder, ele nos
apresenta uma estatlstica que, realmente, nos deixa preocupados. Mostra ele
que no Recife, por exemplo, capital do meu Estado, de 1977 a 1988, o aumento nominal dos salários foi de 207%, e neste mesmo período o aumento de
preço dos gêneros de primeira necessidade correspondeu a 426%. EntãO, o
mesmo homem, que teve um aumento nominal de salário de 206%, passou a
ganhar, em termos reais, metade do que ganhava, porque os gêneros alimentícios que ele precisava adquirtr aumentaram 426%. São dados que nãO são do
PMDB, não são da Oposição, mas do próprio Governo. Então, vê-se que V.
. Ex~ tem razão, quando adverte para o desespero popular, porque realmente

não é fácil ao homem que trabalha, quando trabalha, quando encontr~ trabalho - as legiões de desempregados aí estão, provocando o êxodo rural mesmo àqueles que trabalham não é fácil sobreviver com padrões de dignida~
de. Portanto, corno Líder do PMDB, congratulo-me com V. Ex• pela constância e pertináCia com que -desta tribuna defende as causas do povo.
O SR. AGENOR MARIA- Senador Marcos Freire, fico grato pelo
aparte de V. Ex'
Sinceramente, ultiinamente -Venho sofrendo muito; acho que a nossa sociedade, sem a família, sem valor pelo trabalho, sem o espírito de fé na religião, tenho a impressão, Senador Marcos Freire, que vamos ser arrastados
para uma situação i"tteversível. Na realidade, estamos perdendo. A nossa
família assalariada não está mais vivendo, ela estã vegetando. O nosso brasileiro, quando atinge os 18 anos, e consegue tirar a carteira: rililitar, e recebe a
sua carteira do Ministério do Trabalho, o salário dele, no meu N ardeste, é de
Cr$ 6.146,00. O salário é Cr$ 6.712,00 quarldo consegue emprego, mas recebe, líquido, Cr$ 6.146,00.
O Sr. Teotônio Vilela -

•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA- Pergunto, nobre Senador Marcos Freire:
pelo amor de Deus, o que é que esse jovem de 18 anos, emancipado, preparado pará a vida, pode fazer com um salãrio de Cr$ 6.146,00? Está aqui, no
mesmo jornal que dá o salário: "Dois trilhões e oitocentos bilhões, postos
numa poupança ociosa, dando lucro superior a 84,5% ano.". Lucro- são dezenas de criaturas auferindo um lucro de 10,15 milhões por mês, sem saber o
que faça com tanto dinheiro. Pelo amor de Deus, este Governo está Hcego da
got_a se_rena"! Será que este Governo não está sentindo isso? Será que ele não
está vendo que brasileiros como ele, patrícios como ele, estão trabalhando e
morrendo de fome? O que é que se pode dizer mais? A imprensa está aí subjugada ao jornal caro, ao anunciante. Não é o que o jornalista escreve que é
publicado; o jornalista escreve, mas o publicado é aquilo que convém ao jornal. A verdadeira censura do jornal não é a censura do Governo, mas a censura do anunciante que escraviza, do anunciante do jornal que se locupleta com
juros exorbitantes tirados da mesa daquele que, apesar de trábalhar, não come, tirados da mesa daquele que sofre fome, apesar de produzir.
Senador Marcos Freire, venho há quase 7 anos dizendo isso. O Governo
já não me aparteia mais, porque trago para a tribuna esses dados. O que eu
desejava era que o Governo encontrasse o caminho, porque o movimento é
dinâmico, as famílias não podem esperar, mais, hã desespero na família brasileira. Pelo amor de Deus, não há milagre!
Deus disse- está nas escritufas: ·~Faça por ti que eu te ajudarei". Não
estamos faZendo nada por esta Nação é um salve-se quem puder.
Perguntaram-me no Rio Grande do Sul, há três anos: .. Senador, quais
são os grandes líderes deste País"? Pelo amor de Deus, eu não conheço nenhum! Mas lembrei-me de dois: a inflação e a corrupção ...
Eu nunca vi tanta inflação, tanta corrupção! E como cresce, neste Pais, o
materialismo ateu. A descrença nos homens de Deus, a cada dia que passa,
cresce no coração dos homens que trabalham. E o que é o homem? O homem
é a semelhança de Deus. E será que Deus é isso que está aí? Analisai, Srs. Filósofos: diz a religião que o homem é a semelhança de Deus. Será que o homem é isso que está ai matando o companheiro, o amigo, o patrício, de fome?
Não!
Nobre Senador Teotónio Vilela, com o maior prazer, ouço o aparte de
V. Ex'-.
O Sr. Teotónio Vilela- Nobre Senador Agenor Maria, imagine o que o
homem que consegue escapar dessa situação descrita por V. Ex• e que vai
para outra região- as regiões ricas da Amazônia- em busca da sobrevivência, imag"ine V. Ex" o que está acontecendo com esses homens? Depois da Ordem do Dia, irei fazer urri relato daqueles que escapam da fome no Rio Grande do Norte, em A lagoas e na Paraíba, o que lhes está acontecendo no Araguaia e no Tocantins.

O SR. AGENOR MARIA -

Muito obrigado.

Com o maior prazer, concedo o aparte ao Senador José Frangelli, pelo
Mato Grosso do Sul.
O Sr. Jos# Fragelli- Queria dar um breve aparte a V. Ex•, para concordar e também discordar. Para discordar na parte da aplicação do dinheiro em
poupança, se é que V. Ex~ afirmou mesmo que os lucros são grandes. Eu. acho
que eles não são, porque se V. Ex"' fizer os devidos cálculos, a correção que a
poupança está pagando, e muito bem, é absorvida inteiramente pela inflação.
A desvalorização da moeda é tão grande, que realmente não fica luc_ro algum, e talvez fique um prejulzo pata aquele que coloca o seu dinheiro na
poupança. Quero concordar com V. Ex• para dizer que esta mesma inflação
que corrói, inclusive, o dinheiro da poupança, de tal modo está corroendo os
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salários dos nossos trabalhadores, que ainda agora fui ao meu Estado, fui à
fazendo, e o meu administrador disse-me: "Não é possível continuar pagando
salário-mínimo, aqui à ninguém. Um homem casado, que na fazenda tem o
que o trabalhador urbano não tem - tem casa, tem leite, tem carne a vinte
cruzeiros o quilo, tem mandioca e uma série de facilidades que V. Ex' conhece
muito bem- disse o administrador, se ele comprar um par de roupa, para ele
ou para a mulher, não sobra mais dinheiro." Então, tive que fazer, agora em
setembro, um aumento de mais 50%---=- isso para Um trabalhador do campo,
com todas as facilidades! Então, é verdade o que V. Ex'- diz: com esse salário
mínimo não ·é pOssível ninguém subsistir, muito rrienos Com aquilo que pagam lá na emergência, no Norte e no Nordeste, que V. Ex• informa ser um sa..:
lã ii o de Cr$ 4.1 00,00. Só pode ser um salário pago a quem vá ficar de braços
cruzados. Talvez, vá fazer os seus bicos por fora, para gailhar mais alguma
coisa. Porém, sempre e sempre, como V. Ex• destacou muito bem, tenderá
para a ociosidade, para o desamor ao trabalho, e quando acabar - um dia
vai acabar a emergência- nós não sabemos se e.sses homens estarão aptos a
voltar ao trabalho produtivo. Era o aparte que eu queria traZer a V. Ex 'i-", dando um testemunho, vamos dizer, concreto, de que o salário, hoje, mesmo para
o trabalhador do campo, com todas as facilidades que ele tem, e que estão
longe de terem os trabalhadores da cid~de, esse salário realmente já é inexpressivo.
O SR. AGENOR MARIA- Senador José Fragelli, o Governo, para os
lucros excessivos dos bancos, descobre. agora uma maneira de resolver o
problema: ele taxa o lucro dos bancos em mais 5%. Quero dizer, está de acordo com a agiotagem que está dentro deste País. O Governo concordou, hoje
através de O Globo. que está de acordo com a agiotagem. Podem continuar a
agiotagem, podem cobrar juros de 100%, 120% para desconto em duplicatapagando mais 5% ao Governo, não tem problema aJgum. O Governo, hoje,
oficializou a usura neste Pafs; o Governo, hoje, oficializou a agiotagem neste
País. Desde que o banqueiro pague 5% a mais, ele pode ganhar mais dinheiro,
porque este Governo socializa os prejuízos e capitaliza os lucros, o diab_a é
que ninguém sabe onde estão ficando os lucros. No Brasil, não é.
Esta é a grande realidade, ele socializa os prejuízos e capitaliza os lucros.
A energia este ano· sobe I 20%; a partir de amanhã, nós iremos pagar 22%
a mais na energia, 120% acima do aumento do assalariado que trabalha. O
aumento da energia é maior do que o aumento do assalariado, desse assalariado faminto, desse assalariado que está perdendo o amor pelo trabalho.
Mas, por que o aumento da eneirgia é maior do que o aumento do assalariado que vive do salário mínimo? Vou concluir, Sr. Presidente.
Por que é maior? É maior, porque o governo não tem alma, o governo
não tem sensibilidade, o governo é uma pedra. Ele retira desses operários
quase famintos 120% do aumento da erlergia, e a energia hidráulica que nós
temos neste .País dotado por um Deus maravilhoso não nos custa nada. Mas
sobe 120%!
Por que, meu Deus, sobe 120%? Sobe para alimentar as burras fartas de
um governo ·qu-e-é insaciável, de um governo que tem aumentado a insegurança do País, de um governo que tem aumentado a prostituição, de um governo que assassina classe pobre e que já deixa a classe média de cadeado no
telefone.
Teremos duas classes neste País, dentro de mais alguns anos, o rico e o
miserável; o resto serão subservientes que possam, lambendo os pés dos senhores ricos, ter alguma coisa de vida. Mas, pelo amor de Deus, será vida andar rastejando? Pelo amor de Deus, será vida ser subserviente? Pelo amor de
Deus, será vida não ter liberdade, não ter autonomia, não ter caráter? Será
que nós estamos vivendo a República de Platão, que desejava urna sociedade
assim, dividida em castas, o homem do poder com a virtude da inteligência e
da sabedoria, eles mesmos se sucedendo? Os auxiliares do homem do poder
com a virtude da tenacidade, também urna casta, e o povão com a virtude da
temperança? Sim, temperança é isso que estã aí, viver com um salário de 4 mil
e 100 cruzeiros, como está vivendo o homem da emergência, no Nordeste.
Eu perguntei há poucos dias para um coronel do Exército: Sr. Coronel,
vai voltar, diga-me, a época da escravidão? .. Por que o senhor pergunta isso?"
Respondi: .. porque este homem a quem estão pagando 4 ·mil e.lOO cruzeiros
só trabalha se for como escravo. Como homem livre, ele não trabalha e,.não
trabalhando, terá, Sr. Coronel, o desanior pelo labOr:"
Sr. Presidente, concluo, deix8ndo aqui mais uma Vez a"índa a minha- fé
em Deus, para ver se clareia o coração desses homens que, no poder, só têm
cavado a sepultura desta Nação e fazendo crescer assustadoramente este fosso profurldo entre a Nação e o Governo·.-( Muito bem( MuitO ·befn!)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Srs. Senadores, jã ultrapassamos a Hora do Expediente. Mas, em virtude de um número considerável de
Senadores que se inscreveram para o período de breves comunicações, vou
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consultar o Plenário para que o período do Expediente seja prorrogado por
mais 15 minutos.
Os Srs. Senadores que concordarem com a prorrogação deste período
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Vou conceder a palavra aos oradores inscritos para o período de breves
comunicações, lembrando a S. Ex.~'s que devem ser brevíssimos, já que existem 5 inscritos para um tempo de 15 minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
1
Presidente, Srs. Senadores:
Já se tornou tradição em meu Estado a significativa homenagem que, a
cada ano, a Televisão Verdes Mares tributa a quatro personalidades ligadas à
vida cearense que se tornaram credoras da admiração e do reconhecimento de
nossa comunidade~
Os que se destacaram nos respectivos setores de.atividade, após prévia
seleção por uma comissão ·de alto nível, são galardoados com o trofêu "Sereia
de Ouro", cuja entrega se processa em solenidade de gala, com a presença de
autoridades e de centenas de convidados especiais.
Desde 1970, a estimulante promoção tem sido levada a efeito, contemplando vultos exponenciais do Ceará, projetados em razão de seus méritos e
dos serviços relevantes prestados ao povo alencarino.
Amanhã, a gratidão dos meus coestaduanos serã transmitida a Valfrido
Salrnito, superinten_dente da SUDENE; General Assis Bezerra, Secretário de
Segurança; Antônio Romcy, empresário realizado; e Jacques Klein, pianista
de renome internacional - todos detentores de prestígio nos círculos sociais
de nossa terra.
A atuação cumprida pelos agraciados foi criteriosamente examinada
pela referida Comissão,"recebendo o seu veredictum a chancela indiscrepante
da opinião pública.
Enquanto a Valfrido Salmito era externado agradecimento pelo seu esforço no sentido de fazer funcionar a SUDENE dentro de padrões que possibilitassem a aceleração do desenvolvimento regional, no General Assis Bezerra via..:se um homem preocupado com a redução dos índices da crescente violência urbana que também já alcança a outrora pacata cidade de Fortaleza.
Por sua vez, o trabalho desenvolvido por Antônio Romcy no âmbito empresarial, com o pioneirismo dos grandes magazines, foi realçado pelos julgadores, incluindo-o entre os laureados na festa de amanhã.
O pianista Jacques Klein, nascido no municípiõ-· de Aracati,
transformou-se em vulto-de relevo dos nossos meios artísticos, grajeando justificado relevo de que são provas as continuadas apresentações em concertos
de que participou no País e no exterior.
Ao ser anunciada a relação dos contemplados neste 1981 com a "Sereia
de Ouro", o Sr. Edson Queiroz, líder do grupo a que pertence a TV Verdes
Mares, recolheu expressivas manifestações de aplauso, numa prova do acerto
que caracterizou a importante escolha .
Registrando o acontecimento, Sr. Presidente, desejo cumprimentar oCanal IO pelo auspiciOso evento e apresentar as minhas efusivas congratulações
aos que foram distinguidos com a concessão da honraria.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco, para uma comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma comunicação. Sem revisão do
o"rador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, ocupei a tribuna do Senado para abordar a realização
da Conferência de Cancun, no México. Cheguei, inclusive, a solicitar da Presidência a presença de uma ·delegação parlanieritar braSileira nessa conferência, dizendo entre outras coisas da importância que significa para O Terceiro
Mundo esta realização ·de cúpula.
Lembrei que a atiVidade das grandes empresas transnacionais ·deve ser
estritamente· controlada a nível mundial, de Sorte a evitar a exploração indevida_ da mão-de-obra local; investimentos maciços devem ser feitos no campo
da agricultura, a fim de proporcionar alimentação farta e barata aos carentes;
no campo finitnceiro, impõe-se a adoção de medidas concretas, visando ao
reescalonamento da crescen_te dívida dos subdesenvolvidos; concessão de um
sistema de tratamento preferencial aos países pobres no âmbito das nego-ciações mercantis multilaterais; criação, enfim, de uma autêntica uordem
pública internacional" que, aliada a eficazes instrumentos institucionais, seja
capaz de coibir as práticas injustas até aqui verificadas .
São, portanto, Sr. Presidente, reivindicações importantes que devem ser
levadas ao México.
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Quando Ido nos jornais a hesitação do Presidente da República em comparecer a essa conferência, cabe a nós-, Senadores da República, solicitar ao
Senhor Presidente d.:t República, Aureliano Ch~vcs, que compareça a essa
reunião e, através de V. Ex~. que o Parlamento e em especial o Senado Federal se faça também presente a essa conferência que interessa sobremodo ao
Brasil c aos países do Terceiro Mundo. (Muito hem.1)
O SR. PRESIOENTE (Gilvan Rocha)- O pedido de V. Ex• serâ levado
à consideração da Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira, para uma comunicação.

O SR. EVEL..fSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUÊRCIA (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretendemos, também, assinalar o nosso sentimento, tendo em vista o
falecimento do Jornalista Antônio Machado Sant'Anna, de Ribeirão Preto,
no dia 9 último.
·~Antônio Machado Sant'Anna ingressou na irriprensa em
1925, através do Diário da Manhã, de Ribeifão Preto, onde chegou
ao cargo de dirctor e onde também aposentou-se, em 68. Na mesma
cidade, dirigiu A Tarde, de 1940 a 55. Entre 1930 e 1976, trabalhou
como redator do Diário de São- Pitilo. Atuante em diversos setores da comunidade em que vivia e trabalhava, Antônío Machado Sant'Anna foi presidente do Rotary
Clube c do Aeroclube de Ribeirão, cidade onde Úa secretãrio da Ordem dos Velhos Jornalistas (OVJ). Em 1968, fundou a OVJ de São
Paulo, sendo secretário-geral emérito da entidade, além de participar desde 62 da OV J do Rio de Janeiro.

Antônio Machado Sant'Anna foi um dos fundadores, Sr.-Presidente, da
Associação Paulista de Municípios e um lutador extraordinârio em favor da
causa municipalista. Somos, há muitos anos, Vice-Presidente da Associação
Paulista_de Municípios e convivemos muitos anos com Antônio Machado
Sant'Anna, homem combativo que, durante o Estado Novo, do Presidente
Getúlío V:lrgas, enfrentou sérios problemas pela sua atividadejornalística e
dedicou toda a sua vida ao interesse da causa pública. Portanto, assinalamos
o nosso sentimento pelo falecimento do ilustre Jornalista, Antônio Machado
Sant'Anna.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Com a palavra o nobre Senador José Richa, para uma comunicação.
O SR. JOSÊ RICHA (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo trazer ao conhecimento da Casa que estamos, neste dia, apresen~
tando um projeto de lei que transforma o Fundo Fiscal 157 em Fundo 157Carajás. Entendemos, Sr. Presidente, que é de extrema relevância a matéria,
porque procura equacionar duas situações muito evidentes. A primeira é a
grande relevância do Projeto Carajãs para a economia nacional e a segunda
evidência é a da grande inutilidade dos atuais Fundos Fiscais 157 para a economia e para toda a Nação brasileira.
Atualmente, os bancos de investimentos captam cerca de 30 bilhões de
cruzeiros anualmente. Essa, captação de cerca de 30 bilhões de cruzeiros propicia lucros anuais em torno de 120 milhões de cruzeiros aos bancos de investimentos. E propiciam pouco ou nenhuma vantagem às empresas privadas e,
por incrfvel que pareça, propiciam prejuizos a todos que investem nesses Fun~
dos Fiscais 157.
Ora, se isto ocorre e já há alguns anos vem se repetindo, é preciso haver
mudanças. O nosso projeto procura, exatamente, canalizar esses recursos
para o Programa Grande Carajás. E nosso entendimento justifica-se plenamente, porque, neste instante, talvez não haja nada mais importante para a
economia nacional do que o Projeto Carajãs. É sabido que ele precisa de re~
cursos._ É evidente que as empresas nacionais, ao longo desses anos de modelo
econômico elitista e cruel, estão descapitalizadas. E é evidente que o capital
estrangeiro jã está com as suas vistas voltadas para o Projeto Carajãs. Coisa
mais fácil ainda é o atual Governo entregar ao capital estrangeiro toda essa
imensa riqueza, que poderâ ser a redenção nacional. O próprio Ministro das
Minas e Energia, num recente Seminário promovido pela nossa Comissão de
Economia, declarava, num dos painéis, que é intenção do Governo, abrir as

portas de Carajás para. o capital estrangeiro, porque reconhece que as empre~
sas nacionais não têm condições para investirem, na velocidade que o País
precisa, no Programa Carajás.
Então, Sr. Presidente aqui está uma fórmula, aqui está um prOjeto destinado a abrir o debate em torno dessa grande questão, quando determina que
os recursos do Fundo Fiscal 157, atualmente sem nenhuma utilidade, passem
a ser canalizados, através das empresas eminentemente nacionais, para o Pro~
grama Grande Carajás. (Muito hem.')
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, projetes de lei
que serão lidos pelo Sr. !~>~Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO No 275, OE I981-COMPLEMENTAR

Isenta do imposto sabre transportes, JSTR, a atividade que espeCifica.
O Congresso Nacional decreta:
A!t. 1. 0 Eã;.'J 'sen:as do tributo a que se refere o inciso VII do
art. 21 da Constituição Fed·eral, as a.tivictades das linhas regulares intennunicipais utilizac"as exclusivamente n·o tran:::porte cte
l:Tl::-lhaC:·:::res, r..a iâa e volta ao local de trabalho.
A·:r. 2 c Esta lei complementar entra:râ em vigor ua data de
sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as diSposições em contrár~o.
Justificação
As pretendidas i::enções Ce tributo3 hão de

vi~bilizar-s~.

se-

gundo a regr ado § 2. 0 do art. 19 da Constituição, através de lei

.

-
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complementar.
Pm· outro ladu a isenção aqui prec:;ni:zada reveste-se de nece:::sálio interesz:e social relevante, e:s que busca baratear o custo
·.o t~an.spoJ'te :exclusivamente de trabalhadores, estimulando-o no
âmbito da:s próprias empresas industriais e outras.
A sugestão do pr&ente projeto de lei parte do Sr. Antonio
F-aria r~e ·O ~·:a cidt:. C.e C.e Avaí EP. a quem rendemo.s nessas homenagens e de quem reproduzimos alguns dos argumentos recomenctadores da medida.
De fato. deve o Governo, assim como o legislador, buscar soluçGe-s que possib:'litem o inc!emento do transporte cole!ivo de pas:.:ageiros. ·eS~pecialmente do transporte de trabalhadores para o resp::-:;tho local de tr-al::alho, com· vistas não· somente a -proporcionarihes substancial acréscimo salarial. cfrmo a substituir gradativamente o trar..s]:orte individu~.l. con!..ribuind-o para a economia d.=
combustivels, de vital importância para. o Brasil e para o mundo
na atual conjuntura.
A isenção tributária aqui pleiteada objetiva, pois, basicamente, r>eduzir o cus·to do transporte, com benefícios tanto para as
empresas, quanto para os trabalhadores que o utilizam.
Sala das Sessõe3. 24 C:e setembro de 1'981. - Orestes Quércia.
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OONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEiDElRATIVA DO BRASIL

............................... . ·- ........ -·' .. •'· ................ .
~

Art. 21.

·~-

Compete à União instituir imposto sobre:

VII - serviços de transporte e comunicações, salvo o de natureza estritamente munic:Upal;
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia
e de Finanças.!

•

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 276, OE 1981

o

Transfonna o Fundo Fiscal 157 em "Fundo 157 Carajás", e determina outras p-rovidências.
congresso Nàcional decreta:

Ar·t. 1. 0 A partir do .exevc:cio de 198"2. ano-base li/81, o Fundo
Fi·scal 157, criado pelo Decre•to-Lei n. 0 157, de 10 de fevereiro de
1967, rprussa a denomina-r-se "Fund"o 157 - Carajfus" e se.us TecUTSOS
serão ·aplicados, exclUJS.ivam·ente, em ações ou debêntures conversíve1s em a.ções de em'Presas de ma.toria de cropitrul e de direção nacionais, diretamente participantes da implantação e/ou exploração do

Projeto Carajás.
§ 1.0 As ações e !debêntures a que se -relere oote artigo obedecerão ao ptes-cTito nesta Lei, e, ainda, ao disposto nas aline-as "a",
"b" e "d", do ar,t. 7.0 , do Decreto-Lei n. 0 157, -de 10-2-1967.

•
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Art. 5.o Não se 91plica o dir:eito' de rÇ!·Cesso, P.reyjs•to na .Lei das
SOcle'ÇI:~des Anônimas, po•r força ·.de- qualqueil' ato ,pra.ticaJ:Io pelas
'Etrriptesas benef~dRdas com aJ)H.ca~ões· do .. Fundo 157 - Carajás
Como de:corrência -deSta Lei.
·
·
Arp. 6. 0 Os recünsos obtidos P.elaS ,eini?res·as, através do Fundo
157 ---:- Caxajás, SO:. poderáo ser -_üti~za..dos ·n9;; iJ;lvesti.mentos ou a.ti:vidà.des diretame:qt-e .rela"Cif:!n_a-cto.s ~om ..sua·pa:rticipaçá:o nos projetas
i:qtegtantes do Progr:ama ~railde' cara.já.S:
· Ar:t_. 7.~ .q.S Sal>c;los .dps at~a:~~ F~·~j-~!~Scais 157, existentes na
· d~t~ <ie vigência desta Lei, ~erão licjui<ladqs:no prazo de 10 anos,
-i!<;>m11i1J. mínimo _de 10% (dez por_ .cehto) ·.p:Dr ano, extinguindo-S'e,
§ 5.0 o contribuinte regisbrará_, em sua. -d~la~ção: de ren~- . , ~ilt~o .. ,~_·r:€spec~ivas carlcir~ d"e aç_õeS, cê.s~a~,tlo, a partir do exermentos, em qual ,empresa, referidas no- par~gtafo ~.ruterlor~ d~Ja ) . dç~ç ,de_ 1982, ~~baSe 1981,_ :~ .a.})li-p·~~Qes. dos contrtbuintes do
I.i:!J.poSto sobre .a Ren<ja nesses Fjm,d0 ~. ·.
·
sejam aplicados os ·recursos que des-tin.alr ao FUnQo 1.57 - Ca;r;-âjS:S. ·
Art. 2.o o contrdbuinte que desejar aplicar no Fund_o ·157· ·x~~~~t~!~
a~~n~ã~~~:s;~~Oi,ef~s.
o
Poder Executivo baiCarajás deverá co111traprestar, em din}?.ei_ro, im·portân.c!a própdr,c::i9nal ao valnr doe .sua ap!ieação nas segqiintes bases:
. · Art. 9. 0 Esta Lei _éntfa €m '1g-oLf .ri:;t ·.dâta de sUa publicação .
I - Aplicação até Or$ 5.000,00 . . . . . .
10%
'A!lt.. 10~ Reyog:~m-s-e as cii&posições em contrário.
II - De Cr$ 5.001,00 a Cr$ 10.000,00 ....
15%
.Tusiiticaçã,o ·
III - De Cr$ 10.001,00 a Cr$ 20.000,00
20%
Não .há.~~~i~a de_ 9u>e a:_ ~~i~~a·çiW .das. ·riquezas de Cara.jás,
30%
IV - De Cr$ 20.001,00 a Cr$ 30.000,00
?-travéS 9.o :prog~.am.a ·G~9.nde. çara,.j?us, ·s~rá d~ grand€ significação
40%.
V - De Cr$ 30.0C1,00 a Cr$ 50.000,00 .........•..
para a .e~n~múi. do ~aiS, e .is.So-:O·.p.overno·e.sti~ autoridades têm
il;lSlstente)llente: afirmádó. ~t> en t,an,to, .s6 !iéon tecerá asslin se caVI - Acima de Cr$ 50.000,00 ..
JiO%
:r~já~ ·for fup.plementado pelos_· bta~.U.ei•ros e, -.principalmente, em
§ L 0 A contraprestação em dinheiro serã. dedutfyel, em.' ~ua
fav'dr. dos brasiléi•ros.
integralidade, da renda bruta do contribuinte, na r6.spectiva de.c~a
A~rh-preSa-nacional ~ carehte de· reclp.'_SOS financeiros para proração ·de rendim·e•ntos, relativ-a ao exercido seguinte ao de .!Sua
j~to (i~ tál enVerga~ura. Inóbstante, ~ssa cirelUl'S1ância não 'deve
aplicação.
s<;I'\1r .de pr<!'textopaTa al!já:la da inicia;Uva, ca~ndo, ao co!!l'!Jrárlo,
§ 2. 0 --A coritraprestação em dinheiro s·erá compeli.sarl:a -cóm."o
ào P.od.er-Públi·co proporcionar-lhe todos ós meios e modos de atenimposto a restituir, .se houver, na própria dec1araçã.o de r~nd_i
der ao: des!~a.t.o;
mentos, ou cobrada ·<}Dm o __imposto a !pagar.
·É a razão .dô pres.ente projeto, que objetiva, precipuamente, pro§ 3. 0 -se o corutli.buinte tiver direito a prure..elamento do irl'l;porcionar à empresa nacional engajada nos 1projetcs do Progrrama
posto a paga'l'", a primeira parctela será repr·esentada pela contraGrande Catajãs recursos extraS .-cte capital que lhe permitam parprestação em dinheiro a que se obrigou, pela sua totalidade.
ticipar com maiores possibilida,~es na implantação daqu-ele Progr?Jna. i:t;Iclusive podenldo reivin-dicar maior a.tuação no -ctesenvol§ 4.0 Os recürsos do "Fundo 157 - Oara) ás" n.ão utilizados . ·
vi:m7nto de caraJás, em provéito da economia brasileira.
pelos contrib.uintes serão destinados ao PIS/PASEP.
Trata--se, no caso, de dar de?tt.inação maJ.s proveitosa aos recurArt. 3.o Anualm-en-te, até o dia 31 de julho, a Secretaria da
sos que atua:~.Inente ·são- destina.tlos -pelos contribuintes do lmposto
Recei•ta Federal enviará, a cada empresa ·oontempl·à.cla C9m destide Renda ao Fund<:> 157.
nação de -recursos do Fundo 157 - Càrajás, a. relação nominal ct:os
De.sn~cessáriO _sa.Iieilrtar _as distorções que ~oo Fundo vem soque nela investiram, mencionando os valores aplic:a\d:os, a qui•tação
frendo, d-e~de a !SUa criação. A pretexto de -capitalizar as empresas
da contra,prestação em dinhei..ro, bem coollo os dados do oontribuin- ·
nrucionai~, :conio se pretertdia, e de intereS"sar os investidores no
te, necessários à sua inscrição como adO:ni.sta d~ empre-sa.
m-ercal:I9 bu·rsátil,. o _que se viu foi uma gra.cta.tiva inflexão no dire§ 1. 0 Ao receber a r;elação de que trata. este ar:tigo a oe·mlJresa
cionámento pretellld~do, 1eva·p.do-se tah .a:tivos para o mercado seemitirá, em nome do investidor, um Certificado de· SUbscrição dê
cUndário, favo!"ecenâ-q a especulação, através da moanLpulação do
Ações (CSA), pelo valor aplicado ac·rescido do va.Io-r da eontrapres-'
mercado. ~; P9-:r: e1i~ulo:, c~. prejuízos ~s investido~es. entação em dinheiro.
t uan.:t;Q que· os ~adores de tais Fundos conseguem, em
média,
1ut:::rO"s líqUidoS anuais da ()rdem de 120 milhões de cru§ 2.0 Se a liberaç-ão dos recursos d·o Íi'Wl'Cl.O 157 - Cã.raj ás. fOr
zeiros.
parcelada, o valor •total da ce:nrtr.apr-estação em dinh:eiro i-cre&Ce-r;i
o montante da prime~ra parcela e o Cel."'tificado de SUbscrição· de
o~ o pr~jetoapr~s·entamos, as empresas beneficiadas
Ações respectivo mencionará expressamente essa circunstâhci~, es.:.
P3:1?Sai'ão ·a _.dOn~ ~, Ulii .e;:t.pi~l a ·custo zero, pois não haveria
pecificando-se o valor correspondente.à eontraprestação ~m. dinhein8;lll despes;:is d~ captação, uma. yez que se faria uma simples trans,ro e a p.arte de recursos próprios >C::o Fundo 157 - Ca•rajás que oàr1.erênci'?- ·-de .:r~c:tlrrsos da_ R~ei·ta ~ederal para tais empresaJS, rerespondam a esse CSA.
cursos. nãO' in.flaclon:ál:J.os, :portanto.
A ~.SSa l?'rÚneira v~n'tagem, •SQm·e-se a de que tais recursos dada
§ 3.o Até 31 -de dezembro do mesmo ano, a empl~_esa beneficiada
a sis~r#áf:4.ça.- adota_da nQ prci_jeto, serão integralmbente destindos
,com investimentos do Ftu1do 157 - Ca:r;ajás reã1izará a:s:sembléia
~o. ~e-J?C.a<IO: p'l"~málio de. a:çõ'e.s, em benef!.cio, pois, da real capitageral extraordinária !de acioni•stas, expressamente__para incoxP:eiaJr
hzat}aQ d~ empresas.
ao capital o montante dos CSAs resulbarutoo das aplicações do
Fundo 157 - Ca:rajá>s, em1tindo, 'em seguida, as aÇoe.s respeOtivas,
O· p~je"ta: :c:on-téz:n os .~eca~smos apropriados à consecução dos
de valor .nQminail. idênti-co ao vigente em 31 de julho desse ano.
opjetivos colimados, Basieaíne;D.!be, consubstancia-se num redirecionamerito dos recursos ate· ãqui. !de3tinft.dos aos Fundos Fiscais 157,
§ 4. 0 Se, no interregno entre 31 ,de julho e 31 de de:oembro
e que, dÇravan.te:, ser~ earre~os para O Programa Grande Carajás.
desse ano tiver ocorrido alte-ração, para m·a.i.s ou p·a.ra méno.s . .no
Tais recursOs só. ~poderã_o ser aplicados em Rções ou debêntures
valo. nominal ·das ações oomponen.te.:; .de S'eu <:apital..socia.I, a emconversíveis em açõe,;_ de empresas de maioria <i e ca,.pita1 e de direpresa, a.rós .emitir o.s títulos referentes às aplicações do Fundo 157ção nacionai'S, -çi:Lr-eita_men~ participantes da impl>antação e/ou
Carajás, pelo valor nominal vigente e·m 31 de julho, efetuará, a
exploração ·Qos projetos fntegrantes do Programa Grande Ca!'ajás.
seguir, na mesma assembléia, su:a re&pectiva a•Iteração, na mesma
proporção que tiver ocom"iJdo oom as ldemai.s açõe.s, e com os me3A fim de int.eres.s.ar. o contribuinte do Impo.sto de Renda no
mos di:rettos atribuídos a estM.
processo, rdando-1he- maior consciência da importância da dec~são
e da l"lt:sponsabilidade que deve .ter p-ara com a utilização das rique§ 5-:'' A:s ações r.eferei11tes às :aplicações do Fundo 157 - ca~a jás
zas de Car::tJás ." instituiu-se um.a contra.prest.ação em dinheiro. em
gozarão de ·todos os direitos das demais de seu tipo e classe no caPie.::.caJa cliretamente pro,poTcional aos recursos que terá disponiveis,
tal da empr:esa e sua:s -cautelas conterão a. expressão "Fundo 157 _
no seu imposto, para destinar ao Fundo 157 - Carajás.
Carajás".
Sucede que, até aqui~ -o investldor dos Fundos Fis-cal.s 157 deter§ 6.0 Os titulal"es das ações de que tData o art. 1.0 pod.erao
minava a>penas em qual Fundo seus re·curso.s do Imposto dç Renda
utiliz;ar-se dos .inoontivos fiacais eoncedidos pela Lei n. 0 5.174, C:.e
dev€riam ser a!pllcaldos, sem poder, no entanto. manifeoq1.ar-se sobre
27-lo-1966, em favor da Região Amazónica, após vencido o prazo
que empresas ou empresas deveriam ser beneficiadas com eles.
td:e que trata o § 3.0 desse mesmo a.:rltigo, desde que ·mantenham a
Pelo projeto, ao contrário, o investi.dor indic:a.rá -diretamente em
indisponibilidade por mais dois (21 anos.
qual empl"e.sa deseja seja investida sua parcela do Imposto de
Renda
e, nessas condições, ele poderá optM' peJas melhores e mais
0
Aort. 4. os aumentos de capitaJ daJS emp-resas de que trata o
rentáveis, s-endo justo, por oonsegu:in.te, que entre -com numerário
art. 1.~~- decorren-tes da aplicação do disposto ne·3ta Lei, não sofre:prDprlo
para isso.
rão tributação 'Cio Imposto sobre a Renda.
§ 2.o _E~as ações e as que se origina:rein da conve.r.;;ão da.s
debêntures, serão do tipo Prefe.r:encial, Nomlna,tivaiS, inrt:.ransferíveis
por endosso e flearão indi'Sponíveis por t.rês (3) anos, em custódia
na Tesouraria da empresa ·emttente, e fnrma.rão um•a classe e.3peclal.
§ 3.0 o prazo da indisponibiUdad.e c..çmtar-$e-.á a partir da d;a.ta
em qu-e as açê'es forem emitidas.
§ 4. 0 o Ministério ld_a Fazenda, .por se_us órgãos compM.entes,.
divulgará a relação das emiJ)resas em ·oondiçQes di€" reçeb'er as aplicacões dos contribuintes no Fundo 157- Carajá3.
.
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o

a compree.nsão do mecanis~o adotado, ,tendo em vista os objetivos
a atingir.
Convém, no entanto, ~ressalta~r que e}e não ·extingwe, de imediato, os atuals Fundos Fiscais 157, assinando-lhes, para i&so, o
prazo de 10 anos, a um mínimo de liquidação d'e 10% por ano.
Mas a proposição- suspende, já a partir do exercício de 1982, anobase 1981, a destinação de recursos a ·eles, ·dirig~ndo .aJS O'Pções do
contribuinte do Imposto de Renda exdusivamente para as e-mpresas envolvidas no desenvolvirn.e-nto do P.rog·rama Gr,ande Carajás,
que a Secr>etaria da Re<:eita Fede~al. em .tempo hábll, fará ch•gar
ao .c:onhecimento de todos.
Estabelece_,_,se, ainda, a dedução integral, da r.enda bruta, na
declaração de rendim·entru do ~ercicio .seguinte à aplicação. das
i.mportáncias r>efe·rentes à con,traprestação em dinheiro. Além diss-o,
institui-se o inc·entivo fiscal daJjo à.3 empresas da área da SUDAM
para as ações:_ provenientes das aplicações dos contribuin·tes r:.o
Fundo 157 - ÚM"ajás.
Por outro lado, permite-se ao investidor do Fundo 157
Carajás, que tiver impos.to a r•estituir, f,azer, na própri.:l declara!,;"liO, J.. compensação da parcela a restituir com ·a referente à cont:r-aprestação em dinheiro a,-q-u~ ..se--obrigar. Assim, um •contábuinte
que tivesse 20 mil cruzeiros de inv.estimento no Fundo 157 Carajãs, teria de paga·r m·a.is 4 mil .cruzei.ros doe .oontrapre.stação. Se
ele tiver imposto a restituir, poderá fazer a compensação .entre os
dois vaLores _na própria declaraç-ão, recebendo em restituiç:3.-o o :s•aldo
líquido. Isso evitará que a transferência là:e re.curso.s às empre.s~s
tenha de pas.sa•r por uma fase intermediá~·ia na cohrança da contrap!•esbação em dinheiro, o que só ocor.r:erá nos caso::;. de impo~tD
a pagar. Prura eles, p.orém, o pto.}eto já prevê que a primeira parcela
do pagamento do imposto devid_Q __englobará. integralmente a par:!:;
00 contraprestação em dinheiro a que o contribuinte se tiv·eil" obrigad<:>.

Nosso projeto não tem a ;p•retensão de esgotar o assunto, e
esperamos que a colaboJ::ação dos nobres pa.res contribua pa.ra .:.•2.U
"-Perf.eiçoamento e eficácia.
S-ala das S~"'Sõe.s, 24 de setembro de 1981. -- José Richa,
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N. 0 157, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1967
Concede estímulos fiscais à capitalização das empresas;
reforça os incentivos à compra de ações; facilita. o pagamento de débitos fiscais.
O Pxesidente da República, no uso das atribuições que ;;,e
confere o art. 9.0 , § 2. 0 , do Ato Instit.urcional n.o 4, de 7 d-8' d·ezemb.to
de 1966, decreta:
·

Art. 1.o De a.co.rdo com oo te1rmos de.s_te Decreto.:Lei, os contribuintes do imposto de renda, nos limites das redações prevUas
nos artigos 3. 0 e 4.0, te·rào a· fa:ooldade de ofere-cer recuorws às instituições finan~eiras, enU!lllera:das no0 ·âltigo 2.0 , que- os apli-carão
na compra de açõ·es e\d'ébêntures, emitidas por empre.:as cuja atu-ação co:rresponda aos -meios e aos fins -estab·e1eddo.s no artigo 7.0
Art. 2. 0 Os Bancos de Investimento, as Sociedades de Crédito,
Financiamento e Inv-eStimento e as Sociedades Corretoras, membros das Bolsas de Volare.s, autorizados pelo Banco Central da
República do Brasil, poder&.<> vender "Certificados de Compra de
Açõe.s'', sendo facultado aos Bancos do Investi·m.ento, em lugar
da venda de certificados, receber depósitos.
§ 1.0 OS recursos recebidos pelas instituições financeiras, nos
termos deste artigo, serão investidos de acordo com a diver.sifica.ç&.o a que estão sujeitos os Fundos do Investimento, devendo ser
aplloodos, exclusivamente, na compra de ações ou debênture.s
conversíveis em ações das emp:vesas a que se réfere o art. 7.0
deste Deereto-lei.
§ 2. 0 Os d-epósitos ou certificados de compra de ações terão
prazo mínimo de 2 (dois) anos, sendo a sua liquidação efetua.da
em títulos.
Art. 3.0 Será facultado à pessoa física pagar o imposto d·evido em cada exercício com redução de 10% (dez por cento), desde
que aplique, em data que preceder à do vencimento da notificação do imposto de renda, s-oma equivalente na efet.ivação do
depósito ou na aquisição dos certificados menci-onados no artigo
anterior.
Parágrafo único. O contribuinte manifestará, em sua declaraç&.o de renda, o propósito de fazer depósito ou adquirir certificados, sendo expedida a notificação da cobrança do imposto com
o destaque do abatimento .solicitado.
Art. 4. 0 As pessoas jurídicas, obedecidas a.s condições mencionadas no artigo anterior-, .pod·erão reduzir do imposto de renda
devido, no exercício financeiro de 1967, a importância equivalente a 10% (dez por cento) desse imposto desde que a mesma
importância seja aplicada na efetivação do depósito ou na compra de certificados, referidos no art. 2.0
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tParágrafo único. O benefício fiscal previsto neste artigo será
concedido cumulativamente com os que tratam as Leis n.O 4.23fl,
de 27 de junho de 1963, n.o 4.8Q'9, de 1.0 de dezembro dé 1965, e
n.0 5.174, de 27 de outubro de 1966, desde que oooervado o llmlte
máximo de 50% (einqüenta por cento) do valor do imposto devido.
Art. 5.0 O contribuinte que comprar certificados ·ou efetua.r
depósito, -de acordo com o disposto nos arts. 3.o e 4.0, deverá
apresentar à repartição lançadora do imposto de renda da respectiva jurisdlçi\.o prova da operaç&.o reallilada, fornecid.a por
instituição financeira.
Parágrafo único. Além da prova da operação realizada, nos
termos deste artigo, a instituição financeira fomece·rá informações à repartição lançadora do domicílio do contribuinte, quanto
às importâncias e datas d.o.s recebimentos.
Art. 6.0 A falta de cumprimento das obrigações previstas nos
arts. 3.0 e 4.0 deste Decreto-lei sujeita o infrator à multa igual
à prevlsta no art. 84 e seus parágrafos da Lei n.o 4o502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1.0 A pessoa física que infringir as disposições deste Decreto-lei ficará sujeita à multa de valor variável entre Cr$ 20,000,00
(vinte mll cruzeiros) a Cr$ 30o.ooom <trezentos mll cruzeiros).

§ 2.0 As multas de que tratam este artigo e o parágrafo
anterior serão i·mpostas sem prejuízo da cobrança da parcela do
imposto que houver sido indevidamente descontada, com as sanções
legais cabiveis pela falta do pagamento no prazo fixado na notificação de lançamento.
Art. 7.0 A compra de ações e de debêntures realizada pelas
instituições financeira.s, enumeradas no art. 2.0 , somente serão
_yálida.s em relação às- empresas que se comprometam, perante o
Banco Ozntral, a aceitar, alternativamente/ uma das condições d:~s
incisos seguintes, a., b ou c, e atendam, cumulativamente, ao indicado do iúciso d:
a) colocar no mercado mediante oferta à subsmição pública,
direta ou indüetamente, ações de aumento de capital, devendo os
atuais acionistas subscrever, no miillmo, 20% (vinte por_ cento)
do valor da emissão;
b) colocar no mercado debêntures conversíveis em ações, de
prazo núnimo de 3 <-três) anos, devendo os atuais acionistas
subscrever 20% (vinte por cento) do valor da emissão;
c) alienar imóveiS em valor que, no mínimo, seja equivalente
a 15% (quinze por cento) do capital social;
d) aplicar os recursos provenientes do aumenOO de capital,
com a- opção de uma das providências acima ~numeradas, em
capital circulante, assegurando a proporção entre o passivo exi-.
gível e não exigível, de acordo com os recebimentos desses recursos, .
sendo, para osefeitos d.est.e Decreto~lei, considerado co.mo capit:J.l
próp·rio as dbêntures conversíveis em ações, de prazo 'mínimo de·
três anos.
:E'arágrafo único. A empresa que infringir o disposto neste
artigo estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) a 20%
(vinte e cinco por cent.a) sobre o valor dos aumentos _de capital;
aplicada pelo Banco Central e recolhida ao Tesouro Nacional.
Art. 8.0 As pessoas jurídicas ou empresas individuais que desejarem a!lenar imóveis que possuam na data da publicação de.ste
:Decri!to-lei, com a finallda,de de aumentar seu capital de giro,
poderão efetivar a venda com prazo máximo de 6 (seis) anos,
a partir de 1.0 _ de março de 1967, ro·ediante correção monetária
das prestações, sendo o lucro apurado na alienação da propri·3dade
dlstribuldo _proporcionalmente à receita recebida em cada ano,
para os efeit<Js da determinação do rendimento tributável nos
exe·rcícios financeiros correspondentes.
Parágraifo único. As empresas de que trata o art. 66 da
Lei n.o 4.506, de 30 â.e novembro de 1964, continuam obrigadas
a observar as normas estabelecidas no mesmo artigo para a
apuração do lucro 1 em relação às prestações recebidas em cada
ano.
Art. 9.0 As sociedades de capital aberto, nos termos da legislação em vigor, que cumprirem o disposto no art. 7. 0 deste Decreto-lei1 pod·erão, a partir do exercicio financeiro de 1968, deduzir
as importâ.ncias fetivamente pagas como dividendos S..s ações, até
o máximo de 6% (seis por cento) sobre o respz-ctivo valor nominal.
Art. 10. O Ministro da Fazenda, se houve rrecomendaç&.o do
Conselho Monetário Nacional, face ao excesso de valorização dos
títulos em Bolsa, é autorizado a s:u.spender, temporaria.mente, a
dedução prevista no artigo anterior, ou os de.mais estímulos f~ais
previstos neste Decreto-lei.

Art. 11. O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar o
Banco Central da República do Brasil a utilizar os recutsos da
res_erva monetária, originada do imposto sobre operações financeiras, para refinanciar os aumentos de capital de empresas men-
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cionadas no art. 7.0 deste De-creto-lei, subsçritos por entidades
finance.iras, mediante cláusula,s e condições a serem ·examinadas
em cada caso.
Ait. 12. Poder~o ,s_er .i,nco;r.;p_orados ao capital da sociedade
ou empresa individual, independentemente de pag~ento do imposto de re;nda, pela pessoa· juridica e pelos acionistas, sóci.os ou
titular, ben_eficiados com Q aumento _çie capital, os recursos co:..·respondentes às variações do ativo, resultantes d·.? correção monetária,
que não constituam· rendimento tributável, de acordo com a legislaçãO: em ·_-Vigor;
·
·
§ 1.0 O .xeSultado da correção monetária do valor ncminal
das Obrigações. ReajJ..LStáveis do Tesouro Nacional, pertencentes
.a sociedfl.de, ou empresa .individual, deve ser registrado, no p·1ssivq
não exígivel, ·a ·créd~to de conta com intitulação própria, nela
permanecendo a-té a sua aplicação obr~gatória aumento de capital
ou na. ·compe_:n.sação:· do~. prejuízos.
§ 2.~ Nenhuma"tributaç.ão sofrerão, nas declar~ções de pessoas
jurídi~as ·O"ll; - Xí$iCM, ou na , fonte, os a1,1m·entos de capital das
pessoas ·jurídicas Il}ediánte utiliza,ção do ac~cip.lo do valor do
a,tivo,d~c.orrente de :;:n~me:p.t9 d-e c.ap_lta! l~ealizados nos termos dest-e
artigo, por sociedades elas quais sejam elas acionistas ou sócias,
bam como as ações ;nov~s ou q~otas d~tl:i}?uída.:? em ~rtl:tde daqueles. aumentqs d.e cap~t;.al.
·
Art. 13. .Os."contribuintes 'do _immsto de renda, inclusive fontes
retentoras, qu-e, até 15 de março __de 1967, efetuarem, de uma só
vez, o pagrunento _dO seu déOito fiscal relativo ao exercici!J financeiro de 1966, gbzar[o da redução de 50% (cinqüenta por cento)
do valor das multas, ficando, ainda dispensados da correção monetária desses débitos .
Parágrafo único. No caso de que trata este artigo, quando o
débito for superior a Cr$ 5.000.<JOO,OO (cinco milhões de cruzeiros)
será permitido o seu pagamento em 6 (seis) prestações m,en.sais,
iguais e sucessivas, efetuando-se o pagamento da prinieira prestação, obrigatoriamente, até 15 de março de 1967.

Art. 14. Dentro do prazo de trinta dias contados de 31 de
janeiro_ de 196'7, os contribuintes, bem como as fontes retenlora.s,
do imposto de renda que pagarem a totalidade dé seus débitos
ficais relativos aos exercícios financei.ros· até o de 1965, inclusive,
ou reque.rerem seq __ :P~elamento com o paganwnto da primeira
prestação, naquele prazo, gozarão também dos favores a gue se
referem o art. 17 do Decretq-lei n.0 62, de 21 de novembro de 1966.
Parágrafo único. Em circunstânda,s especiais, os Delegados
Regionais e Seccionais do lm,posto de Renda poderão autorizar o
pagamento_ parcelado dos déhttos r-ela:ti_vos aos exrercicios financeiros até o de 196_6, inclusive,_ contemplados com oS favor-es previstos
neste artigo e no artigo 13. deste Decreto-iei, até o limite máximo
de·ts· (dezoi1o) pve,s.tações mensais, iguais e suc~ssivas.
Art. 15. No ex-erc'do financeiro de 1967, o Imposto de que
il"ata o ru-t. 35 cta Lei n.O 4. 862, de 29 de nov•embro de 1965, será
também aplicado às emp-resas industriais e comerciais que, havendo manrt:ido. estáveis os seus preços ou efetuado reajustes inferiores a 15% Cquinze-,por cell!to) no período de 28 de fevereiro a 31
de deze<mbro de 1965, tenham efetuado reajustes em 1966 sll~Periores
a 10% (dep .por cent,.o), autorizados peta Comissão Nacion:a.I. de
Estimulas à Estabilização dos Preços, desde que o- aumento global
no periodo d'e 28 de fevereiro de 196ó !l>té 31 de dezembro de 1966,
não haja excedido de 25% rvimte e cinco por cento) dos preços
vigentes em 28 de fev~relro de 1965.
Art. 16. Os. demonstrativos da correção monetária do valor
original dos bens do a:tivo imobilizado das pessorus jurídicas realizada oJ:l-rigatol·iamente, nos termos do ant 3.0 -da Lei n.o 4.357, de
16 de JUlho de 19a4, sem qualquer ônus financeiro a ti'tulo de
imrpo.sto ou de en:préstimo oompU!lsório, em r:elação 'aos balanços
e:reerrados a part1r de 1. 0 de ,s,e1tembro de 1966, deverão ser lilJallltidos em boa ordem nos arquivos das el!l.!Presas que ficam dispensadas >de encaminhá-los às repartições lançadÓ·ras do imiPOSto de
renda.
§ ~. 0 No exerefdo financeiro de 1967, a pessoa Juridica fica
desobrigada de instruir a respectiva dec~aração de rendim·entos
oom. os seguintes documentos:
a) desdobramento, por na·tureza de gastos, da conta de despesas gerais;
b) relação discriminrutiva dos .Cl'lédirtos considerados incobráveis e debitados à conta de previsão ou de lueros e perdas com
indicação do nome e ende·reço do devedor do valor e da dS:ta do
vencimento da dívida e da causa que i·m~Possibilitou a cobrança;
c) demonstrativos previstos no parágrafo único do <Lr,t. 28 do
Decreto-lei n.o 5. 844, de 23 de setembro de 1943, em se tratando de
sociedad-es que operam em seguros.
§ 2.0 A partir do exercício financeiro q:e 196-8, o D1retor do
I!nposto de Renda poderá dispensar as p·essoas juridicas cie ins-
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rtruírem as respeCtivas declarações de rendimentos co,m os dç:x:umentos contábeis e analíüco~ "-exigidoS pe}~ legislação atu_~J.mente em
vigor, desd-e _que sejam apr·esentados em fór~rmla a.propríad_a d~
declaração de rendimentos os deiponstr.ativo.s e infonnações complementar·as sobre as operações realizadas.
§ 3.0 o disposto neste artigo ·e nos parágrafos anteriores não
diSpensa a peSsoa jurídica de prestar informações e esclarecime-ntos, quando exigidos ;pelas auto·ridades fiscais competentes.
Art. 17. Os incentivos fiscais previstos nos arts. 25 e 26 _do
Pecreto-lei n. 0 55, de_ 18 de novembro de 1966, serão concedi4o.s.
a partir do exercício financ·eiro de 1968, às pessoas jurídicas_ e i3,s
empresas individuais que apllqu.~m em hotéis de turismo novos
caJpitais, provenientes de re_cursos próprios, em quantia iguál ao
valor do Imposto dispensado.
§ 1.0 A. importância daS I'leduções de que trata este artigo será
anualmente incorp~·rada ao capital dª ellllPresa Qeneficiaàa independentemente do pagamento de quaisquer impostos e -taxas_federais, pe1a.pes.soa juridica e pela pessoa fisica do titular, sócio ou
acionista da empresa.
·_ § 2.0 _Se o vaJor das reduções r-eferidas neste artigo não for
utmzado, de acordo com os arts. 25 e 26 _do De~reto-lei n.o 55, de
18 de novembro d€ 1966, dentro do prazo ó.e trcs anos, contado a
partir de 1.0 de jan-eiro seguinte ao_ exercício finB,nceiro a que corres;ponder o imposto, a empresa· deverá promover o seu recolhim•znto, obrigatoriamente, como renda tributária da União, erri guia
·própria, com o acréscimo de multa moratória e demais~ c aminações
legais.
§ 3.0 o não recolhimento previsto no parágrafo anterior, dentro de trinta dias contados do término do triênio, determinará a
.Cobrança- do débito "ex officio".
Art. 18. Nos casos de que trata a Lei n.O 4. 729, de 14 di'> julho
de 1965, também se erlinguirá a punibilidade dos crimes nela previstos S·e; --mesmo iniciada a ação fis:.cal, o agente promover ÇL;recolhlmento dos tributos e multas devidos, d·e acordo com as disposições do Decreto-lei n.O 62, de 21 de novembro de 1966, ou deste
Decreto-lei, ou, não estando ju··gado o r:espectivo processo d€1,P0sitar, nos prazos fixados, na repartição cmnpe·tente, en1 dinhe-iro ou
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro, as importâncias nele consiciexadas cievldas, para liquidação do débito após o julgamento da
autoridade_ da primeira instância.
§ 1.0 O contribuinte qu<i cequerer, até 15 de março de 1967, à
rePáDtíÇão competente retificação de sua situação tributária~ ~ntes
do início da ação fisçal, indicando as faltas cometidas, fwarâ
is~ento de responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal, em
relação às faltas indicadas, sem prejuízo do pagamento dos tributos
e multas que ve~ a ser considerados devidos.
§ 2. 0 Extingue-se a- punibilidade quando a imputação penal,
de natweza diversa da Lei n.O 4. 729, de 14 de ju'ho de 1965, decorra de ter o agent-e elidido o pagam,ento de tributo, desde que
ainda não tenha sido iniciaQ.a a acão penal se o montante do tributo e multas for pago ÕU depositado na forma deste artigo.
§ 3.0 As disposições deste a:rtigo e dos parágTafo_s anteriores
não se aplicam às operações de qualquer natureza, realizadas através de entidades nacionais ou estrangeiras que não tenham sido
autorizadas a funcionar no Pais.
Art.
A partir de 1.0 de janeiro de 1957, o imposto previsto
no artigo a.o §§ 2.0 e 3.0_ da Lei nP 4.154, de 23 de_ nove·mbro de 1962,
alterado ;pelo art. 18 da Lei n.0 4.357, de 16 de JUlho de 1964, será
<levido à razão de 40% (quarenta po•r cento).
.Art. 20. o § 4.0, Item II do ax.t. 2.0 do Decreto-~ei n.o ô2, de
21 de novembro de 1966, passa a ter a seguinte redaçao:
"O Banco Nacional do De3envolvimento EcOI!-ômico entregará as ações 180 (Cento e oi_tenta) dias aq;>os ru prova
de recolhimento inltegral do a-diciona:, pelo valor do ,pa.trimônio liquido das respectivas sociedades, constante do balanço levantado em 30 de junho de 1967."
Ait. 21. Ficam revogados o art. 13 do Decreto-ilei n.O 62, de 21
de novearbro de 1966, e d_emais disposições em contrário.

te.

!Brasi!ia, 10 de fevoere!ro de 1967; 146.0 da Independência e 79.0
da República. - H. CASTELLO BRANCO - Octávio Bulhões.
DECRETO-LEI N. 0 238, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967Retifica o Decreto-lei n.0 157, de 10 de fevereiro de 1967

e dá outras providências.

O Presidente d·a República,_ no uso das atribuições que lhe ~en
fere o art. 9.0 § 2.o do Ato Institucional n.o 4, de 7 de dezembro de
1966, decreta:
Art. 1. 0 Fica acreScentado o seguinte § 3.0 ao art. 2.o do Decreto-lei n.o 157, de 10 de feverelro de 1967:
"§ 3. 0 Os recursos provenientes de depósitos ou de venda de
certificados de compra de ações previsto no "caput" deste artl,go,
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deverão ficar mantidos em depósito no Banco do Brasil, em conta
especial, à _?.isposição das instituições mencionadas neste artigo,
enquanto nao forem aplicados na compra de ações novas ou de
debêntures conversíveis em ações."
Art. 2.o O art. 4.o do Decreto-lei n.o 157, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 4.0 As pessoas jurídicas, obede_cidas as condições mendonad-as no artigo anterior, poderão reduzir do imposto de renda
devido, no exercício financeiro de 1967, a importância equivalente
a cinco por cento (5%) desse imposto· desde que a. mesma importância seja aplicada na efetivação do depósito ou na compra de
certificados referidos no art. 2. 0 "
'jParágrafo único. O beneficio fiscal previsto neste artigo será
uoncedido cumulativamente com os de que tratam as Leis n.oo 4.239,
de 27 de junho de 1963, 4.869, de r. o de dezembro de 1965 e n. 0 5.174,
de 27 de outubro de 1966, desde que observado o limite máximo de
clnqüenta e cinco por cento (55%) do valor do imposto devido "
Art. 3.0 O inciso d, do art. 7.0 do Decreto-lei n.o 157 passa a ter
a seguinte redação:
d) aplicar os recursos prbvenientes de aumento de capital integralizado com op\;ão de uma das providências acima enumeradas,
em capital circulante, aum-entando a proporção do passivo não exigível em relação -ao exigivel, verificada no último balanço anterior
a 1.0 de janeiro de 1967 e assegurando a relação :r:esultante com o
recebimento desses recursos ·por período não inferior a 3 (três)
anos, considerado como capital próprio as debêntures conversíveis
em ações, de prazo mínimo de 3 (três anos."
. Art. 4.0 O Empréstimo Compulsório instituído pelo art. 72, da
0
Le1 n. 4.242, de 17 de julho de 1963, serã resgatado da seguinte
forma:
a) em dinheiro, a partir de abril de 1967 quando arrecadado
até 31 de dezembro de 1963;
b) em dinheiro ou medlante a subscrição -de Obrigações do Tesouro Nacional- Tipo Reajustãvel, a que se refere a Lei n.o 4.357,
de 16 de julho de 1964, a partir do ano de 1968, quando arrecadado
nos exercícios de 1964 e 1955.
Art. _5_~0 Dentro .de 60 (sessenta) dias o Poder Executivo regulamentarã o disposto neste artigo, ficando revogados os arts. 22 e 45
da Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965.
Art. 6.0 Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e o Decreto n.o 23.501,
de 27 de novembro de 1933.
Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146.0 da Independência e 79.o
da República. - H. Castello Branco - Octavio Bulhões.
LEI N.O 5.308> DE 7 DE JULHO DE 1967
Altera o art. 15 do- Decreto-lei n. 0 '157, de 10 de fevereiro- de 1967, que "concede estímulos fiscais a capitalização
das empresas; reforça os incentivos a compra de ações; facilita o pagamento de débitos fiscais", e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1.0 O art. 15 do Decreto-lei n.o 157, de 10 de fevereiro de
1967, passa a ter a seguinte redação:
uArt. 15. No exercício financeiro de 1967, os benefícios
fiscais de que trata o art. 34, satisfeita cumulativamente a
-condição do seu item I, e a redução de alíquota prevista no
art.-35 da Lei n.O 4.862, de 29 de novembro de 1965, são extensivos às empresas industriais e. comerciais que havendo
mantido estáveis os seus preços ou efetuado reajustes inferiores a 15% (quinze por cento) no pe,ríodo de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 1965, tenham efetuado reajustes
·em 1966 superiores a 10% (dez por cento), autorizados pela
Comissão Nacional de Estímulos à Estabilização dos Preços, desde que o aumento global, no período de 28 de fevereiro de 1965 até 31 de dezembro de 1966, não haja excedido
de 26,5% (vinte e seis e meio por cento) dos preços vigentes
em 28 de fevereiro de 1965."
Art. 2.0. Será facultado às empresas que fizerem jus aos incentivos fiscais previstos no dispositivo a que se refere o artigo anterior
requerer a,.s repartições lançadoras do imposto de renda, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta lei, a retificação de
suas declarações de rendimento, cabendo àquelas repartições compensar as prestações jã pagas e distribuir o saldo do imposto em
parcelas mensais e iguais às quotas a recolher.
Art. 3. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubUcação
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1967; 146.0 da Independência e 79. 0 da
República. - A. Costa e Silva -Antonio Delfim Netto.
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DECRETO-LEI N.O 341, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1967
Prorroga para o exercício de 1968 os benefícios dos Decretos~leis números 157 e 238 de 10 e 28 de fevereiro de
1967.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 58, item II, da Constituição, decreta.:
-- -Art. to Fica prorrogado para o exerc:ício de 1968- o benefício
concedido às pessoas jurídicas pelo artigo 4.o do Decreto-lei n. 0 157,
de 10 de fevereiro de 1967, com a nova redação dada pelo art. 2. 0 do
Decreto-lei número 238, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 2.0 Este Decreto-lei, que será submetido à apreciação do
Congresso Nacional, nos termos do parãgrafo único do art. 58 da
Constituição, entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1967; 146.0 da Independência e 79.0
da República. - A. Costa e Silva -Antônio Delfim Netto.
DECRETO-LEI N.O 1.109, DE 26 DE JUNHO DE 1970
Reformula o Decreto-lei n.0 157, de 10 de fevereiro de
1967, e altera a legislação sobre imposto de renda.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os recursos arrecadados a partir da -data da publicação deste Decreto-lei, sob a forma de- depósitos ou certificados de
compra de ações, de que tr.ata o art. 2. 0 do Decreto-lei n.-o 157, de
10 d~ fe_vereir~ de 1967, serão liquidados em 3 (três) parcelas anuais,
venc1vers ao finai do segundo, terceiro e quarto anos, a contar da
realização do depósito ou da emissão do certificado, observadas as
nonnas estabelecidas no art. 10 do Decreto-lei n.O 403, de 30 de
dezembro de 1968.
§ 1.0 A liquidação de que trata este artigo será sempre calcula~a sobre o valor das cotas, à época do resgate, atendidos os segumtes percentuais:
a) na primeira parcela, 30% (trinta por cento):
b) na segunda parcela, 50% (cinqUenta por cento);
c) na terCeira ~parcela, o saldo existente.
f-2.0 O Conselho Monetário Naeional poderá modificar os percentuais e os prazos fixados no parágrafo anterior, observado ·a limite de 4 (quatro) anos para o resgate.
Art. 2. 0 A aplicação dos recursos arreca-dados, destinados à
constituição de Fundos de Investimentos, na forma prevista no Decreto-lei n.O 157, de 10 de fevereiro de 1967, poderá ser disciplinada
pelo Conselho Monetário Nacional, de forma a permitir, inclusive,
a utilização de percentagens na subscrição de debêntures conversíveis em ações ou na aquisição de .ações novas, ambas emitidas por
empresas de pequeno e médio porte.
Art. 3.0 Os aumentos de capital das pessoas juridlcas mediante a incorporação de reservas ou lucros em suspenso não sofrerão
tributação do imposto de renda.
§ 1.0 A não incidência estabelecida neste artigo se estende· aos
sócios, acionistas ou titulares beneficiãrlos, pessoas físicas ou jurídicas podendo estas realizar aumentos de capital nas mesmas condições, mediante a incorporação dos valores distribuídos.
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§ 2. 0 Par-a os efeitos deste artigo serão computados os lucros
em suspenso ou reservas oriundos de lucros apurados em balanço,
mesmo quando ainda não tributados.
§ 3.o ocorrendo a redução do capital ou a extinção da pessoa
jurídica nos 5 (cinco) anos subseqüentes o valor da incorporação
será tributado na pessoa jurídica como lucro distribuído, ficando
os sócios, acionistas ou titular, sujeitos ao imposto de renda na
declaração de rendimentos, ou na fonte, no ano em que ocorrer a
extinção ou redução.
§ 4. 0 As pessoas juridicas que tiverem reduzido seu capital nos
5 (cinco) anos anteriores a data em que se realizar a incorporação
das reservas ou dos lucros em suspenso, excluído o periodo anterior
a 30 de dezembro de 1968, não se aplica a disposto neste artigo, devendo o valor incorporado ao ca:pital ser tributado na fonte ou na
declaração das pessoas físicas e jurídicas beneficiárias.
§ 5.0 o disposto neste artigo se aplica aos aumentos de capital
realizados no período de 1.0 de junho de 19{.0 até a vigência deste
Decreto-lei.
Art. 4.0 E~ta:.:lei entrará em vigor na data de sua publicação, _te.:v-ogados o art. 9. 0 e seus parágrafos do Decreto-lei n. 0
403, de 3Ó de dezembro de 1968, o art. 83 e seus parágrafos da Lei
n.O 3. 470, de 28 de novembro de 1958 e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1970; 149.0 da Independência e 82.0 da
República. - Emílio G. 1\:lédici - Antônio Delfim Netto-.
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~~------------------------DECRETO-LEI N.O 1.214, DE 26 DE ABRIL DE 1972
Altera os Decretos-leis n.<~'s 15'7, de 10 de fevereiro de
1967, e 1.161, de 19 d~ março de 1971, e dá outras providências.
o Presidente da Reública no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item II, da cOnstituição, decreta:
Art. 1.0 . o art. 3.o do Decreto-lei n.0 157, de 10 de fevereiro
de 1967, paSSa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3.0 Será assegurado à pessoa física, para fins
de e!etivacão dos depósitos ou aquisição dos certificados
menci~:macfos no artigo anterior, pagar o 1mP_9sto de renda
devido em <!ada exercicio, mediante reduçao de acordo
com os percentuais da tabela abaix0 1 em função dos rendimentos brutos_ auf.eridos:

•

Rendimentos
Brutos

o20.001 30.001 40.001 50.00160.001 acima de

•

•

•

•

20.000
30.000
40.000
so.ooo
60.000
70.000
70. 000

Percentual sobre o imposto
devido
24
22
20
18
16
14
12

§ 1.0 Para··as efeitos à,este artigo, o contribuinte recolherá a total!dade do imposto de renda devido ;na declaração, sendo a parcela correspondente ao incent1vo <;tepositada ex officio em. conta especial do Tesouro Nacwnal,
junto ao Banco do Brasil S.A.
§ 2.0 O contribuinte receberá~ juntamente com a notificação de cobrança do imposto, um·a cautela repr-esentativa do incentivo a ser aplicado.
§ 3.0
A cautela a que se refere o parágrafo anterior
será apresentada a uma das instituições finance1ras de
que trata o art. 2.0 e esta_s__ sacarão os recursos depositados,em conta esp-ecial do Tesouro Naqional, junto ao Banco do Brasll S.A., nos vencimentos das cotas constantes
da referida cautela."
Art. 2.0 o disposto no _artigo anterior aplica-se a partir do
eXietcfcio financeiro de 1972, inclusive.
Art. 3.0 Os recursos recebidos pelas Instituições Financeiras.
nos termos do Decreto-lei n.o 157, de 10 de fevereiro de 1967,
serão investidcs, de acordo coro a diversificação a qu.e estão sujeitos os Fundos de Investimentos, devendo ser aplicados exclusiv:a.mente na oompra de debêntures__ conversíveis em açõ~s ou
,em ações de sociedade anônima de capital aberto.
§ 1.0 Dos recursos captados, 25% (vinte e cinco por cento)
serão destinados a apllcacão em de:bêntures conversíveis -em ações
ou ações novas de empres-Ç;ts de .pequeno e médio porte, nos termos
conceituados pelo Conselho Monetãrio Nacional.
§ 2.0 Compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer
critérios e limites para aplicação dos recursos remanescentes de
que trata este artigo.
Art. 4.0 Os arts. 2.o a 5.o, do Decreto-lei n.o 1.161c de 19 de
março de 1971, passam a vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 2.0 Os subscritores ou adquirentes que desejatem util!zar as apl!cações financeiras para os fins do
artigo anterior, no ato da subscrição ou aquisição, deverão:
I ~ no caso de ações, comunicar expressamente o
fato à sociedade emitente, diretamente ou por intermédio
de instituição financeira, a fim de que seja anotada a
indisponibilidade do título, pelo prazo de dois anos, contado da data de aquisição ou subscrição; na hipótese de
cautela já anteriormente entregue, a anotação dependerá
de restituição do documento. à sociedade emitente;
II - no caso de cotas de participação em f~dos de ~J?.
vestimento, comunicar expressamente o fato a instituiçao
administradora do fundo ou a instituição interveniente, a
l'm de que seja anotada a !ndisponibil!dade .d~ cota pelo
prazo de dois anos, contado da data da aquis1çao;
rn - promover na hipótese dos demais títulos referidos
no art. 1.o sua custódia em institUição financeira de sua
-escolha em conta es.n·ecial, indisponível pelo prazo de dois
anos. cóntado da data da efetlvação da custódia:'
..'Art. a.o Os valores de que trata o .artigo anter1or
serão relacionados, com destaque nas declarações de bens
do contribuinte, com indicação expressa da data e forn:a
da subscrição ou aquisição, da data e forma da solicitaçao
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de anotação de indisponibilidad,e ou da data de efetiva_ção
da custódia e nome da instituição depositária."
"Art. 4.0 O levantamento da indisponibilidade ou da
custódia. antes de expirado o prazo de dois anos poderã
ser efetivado, total ou parcialmente. desde que o beneficiário solicite a providência à repartição de s_eu domicilio
fiscal e seja por esta autorizado, após satlsf€ilas as exigências de pagamento do Imposto reduzido na declaração.
de reinclusão de parcela correspondente ao abatimento da
renda bruta, ou após constatada a não utilização do be ..
neficio.
§ 1.0 Quando a utilização do incentivo tenha impor-_
lado em redução direta do Imposto devido, o contribuinte
obterá a liberação da indisponibil!dade ou da custódia
mediante apresentação, ao órgão fiscaL do comprovante
do pagamento do imposto de renda correspondente.
§ 2.0 Nos casos de abatimento da renda bruta o contffbUinte manifestará. expressamente que incluirá na declaração do exerciclo imediato, como rendimento da cédula "H" a importância que haja abatido.
§ 3.0 'Nos casos de não utilização do benefício, a liberação será autorizada sem qualquer ônus para as partes."
"Art. 5.0 A sociedade emitente de ações, a instituição
administradora de fundo de investimento, ou a instituição
financeira depositária que -permitir a movimentação--dos
valores mobiliários em causa sem a autorização de que
trata o artigo anterior, ficará sujeita a Dlulta de valor equivalente aos dos valores 1 indevidamente movimentados."
7

Art. 5.0 Este Dc:creto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação. r-evogadas as disposições ·em. contrário e, em especial,

os arts. 7/' e 9.o do Decreto-lei n.0 157, de lO de fevereiro de 1967,
art. 8.0 do Decreto-!e! n. 0 403, de 30 de dezembro de 1968 e . o
art. s.o do Decreto-lei n.o 1.161, de 19 de março de 1971.
·
Brasília, 26 de abril de 1972; 15-1.0 da Independência e 84.0
da República. - ElllÍlio G. Médici - Antônio Delfim Netto.
DECRETO-LEI N.0 1.601, DE 18 DE JANEIRO DE 1978
Dispõe sobre a. sistemática a ser aplicada aos incentivos fiscais à atividade turística, que menciona, e dá outras
providências.

O Vlce-Presldente da República no exercício do cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art.
55, item I!, da Oçm.stituição, decreta:
Art 1.0 Aplica-se às deduções do imposto sobre a Renda efetuadas no exercicio de 1976, ano-base de 1975, a sistemática estabelecida no art. 5.0 , do Decreto-lei n.o L ~91, de 27 d,e outubro de
11l71, combinado com o diS'posto no § 2. 0 , do art. 17, do Decreto-lei
n :0 157, de lO ele fevereiro de 1967.
Art. 2.0 Est-3 Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogad~ as d1sposiçõ~s em contrário.
:Brasília, 113 de janeiro de 1978; 157.o da lndepend.êncla e 90. 0
da República. - ADALBERTO PEREIRA DOS SANTÓS - Mário
Henrique Simonsen - Lycio de Faria - João Paulo dos Reis Vel1oso.
DECRETO-LEr N.0 1.650, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1978
Restringe a aplicação do al"t. 2.o da Lei n. 0 4. 729, de
14 de julho de 1965, e do art. 18, § 2.0 , do Decreto-lei n. 0
157, de 10 de fevereiro de 1967.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta.:
Art. 1.0 O disposto no art. 2. 0 da Lei n. 0 4. 729, de 14 de julho
de 1965, e no -art. 18, § 2. 0 , do Decreto-lei n.O 15·7, de 10 de fevereiro
de 1967, não se aplica ~w crimes de contr·abando ou desc-aminho,
em suas modalidades ,próprias ou equiparadas, nos termos ctos §§
1.0 e 2.0 do art. 334 do Cócl!go Penal.
Art. 2. 0 Este Decreto-lei ent.ra -em vigor na. data de sua publ!cação, revogadas as diSposições em contrãrio.
Brasilia, 19 de dezembro de 1978; 157. 0 da Independência e 90.0
da Repúbl!ca. - ERNESTO GEISEL - Armando Falcão - Mário
Henrique Simonsen.
DECRETO-LEI N. 0 1.841, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1980
DiSpõe sobre benefícios fiscais a investimentos de interesse econômico-social, altera o Decreto~lei n. 0 157, de
10 de fevereiro de 1:367, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. ,55, n. 0 II, da Constitui-ção~ d-ecreta:
Art. 1.0 Os Çenefícios fiscais concedidos a pes_soas físicas domiciliadas no País, correspondent:as a aplicaç_ões fLl"lanceiras em
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investimentos de interesse econômico ou social, passarão ·a. regerse por este Decreto-lei.
Art. 2. 0 As pessoas físicas poderão reduzir do imposto sobre
a renda devido, a part~r do exercício de 1982, de acordo com a sua
declaração, os seguintes percentnais das quantias efetivamente
aplicad,as em:
I - depósitos em cadernetas de poupança do Sistema Financeiro de Habitação:
a) 4% do .sah:·,o médio anual de valor não superior a mil Unidades Padrão d-e Capital do mês de dezembro do ano-J:.ase;
b) 2% da parcela do saldo médio_ excedente ao valor de mil
Ullidades Padrão de Capital do mês de dezembro do ano-base;
II - subscrição de ações do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
do Banco da Amazônia S.A e de companhias industriais ou agrícolas consideradas· d·e int·ere,:se para o desenvolvimento econômico
do Kordestc ou da Amazónia, nos termos da legislação específica:
45%;
III -

subscrição de ações ~mltidas por companhias abertas,
control-adas por cap1t,a:s privados nacionais, conforme definido
pelo Conselho Monetário Nacional:
a) quando se tratar de emissão que, nos termos a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, assegure garantia
de acesso ao público a pelo menos um terço da emissão: 30%;
b) nas demais hipóteses de distribuição de ações: 10%.
, Art. 3. 0 SOmente ..serão -consideradas, para efeito de redução
de impos-~.o, par8, cada contribuinte as subscrições de ações cuja
quantidade à época da deliberação da emiSsão represente parcela
não superior:
I - a 5% do capital s.ocJal realizado, no cu-o de agões de companhias consideradas de int·ere:s.se para o de:senvolvi_mento econôn:ico do Nordeste ou da Amazônia;
II - a 2% Co cap}tal social realizado, nos demais c·asos.
Art. 4.0 A redução do imposto de que tratam os n. 0 s II e III
do art. 2.o somente se refere à sub.scrição de ações decorrentes de
emi.s.são pública, registrada na Comissão de Valores Mobiliários,
compreendendo também as subscrições efetuada.s mediante o exercício de direito de preferência.
.Art. 5. 0 Para utilização do benefício fiscal (art. 2.o, n.Os II
e III), a pessoa física deverá manter indisponíveis ou em custódia, pelo prazo de dois anos consecutivos, as ações suOOcrita.s.
Parágrafo único. O levantamento total ou parcial da indisponibilidade ou da cu.3tódia, antes de eJqJirado o seu prazo, poderá
ser efetuado se a pessoa física interessada obtiver autorização do
órgão local da Secretaria da Receita Fedéral, mediante prova de:
a) haver pago o valor correspondente à redução de imposto
obtida, acrescida de juros de mora e correção monetária, considerando-se para tal fim como vencida a obrigação na data fixada
para o pagamento da primeira quota ou quota única do imposto; ou
b) não haver ut!l!zado o benefício fiscal da redução.
Art. 6.0 O total das reduções previstas no art. 2. 0 deste Decreto-lei, calculado sobre o imposto devido, não excederâ os limites constantes da tabela abaixo, que terã os seus valores em cru.3eiros atualizados para o exercício financeiro de 1982:
I:roporção

Renda. Bruta. (em Cr$)

Limite de Redução do Imposto devido

Até ....,, _... _

De .......... .
Acima de .... .

750.000,0()
75o.ooi,oo a J.5llo.ooo,oo
I. 500. 000,00

20%

15%

Art. 7.0 A partir do ex-ercício financeiro de 1981, as classes
de renda bruta e os percentuais de r-edução do imposto para aquisição de quotas dos Fundos Fiscais de que tratam o Decreto-lei
n. 0 157, de 10 de fevereiro de 19ô7, e leglslaçãJo pooterior passam a
ser o.s seguin te.s:
'
Proporção
Até .. .... .. .. •

De "·--·-··-·
Acima de ..•••

Classe d., Renda Bruta (em Cr$)
750.000,00
750.001,00 a 1.500.000,00
I. 5{)0. 000,00

Perecentuais
de Reduçâ<>
do Imposto
18%
12%

8%

Setembro de 1981

Art. 8.0 o Conselho Monetário Nacional pod'er_:í _estabelecer,
para vigorar a partir do exercício financeiro d.e 1982 que o benefício fiscal previsto no artigo anterior fique condicionado à
aplicação de parcela de recursos próprios do c·ontuibuinte, bem
como fixar prazo e condições de resgate.
§ 1.0 O Conselho Monetário Nacional poderá fixar, anualmente, o percentual de contrapartida de recursos próprios.
§ 2. 0 Os recursOs c-orrespOndentes- aos certifiCados de compra
de ações em qualquer hipótese não utUizad'Os durante o seu prazo
de validade reverterão ao TesourO Na:ciDnal, como receita tri:butária da União.

Art. 9.0 Os córitribuintes que possuírem, em 31 de dezembro
de 1980, aplicações em quotas de Fundos Fiscais criados pe'o
Decreto-lei n. 0 157, doe 10 de fever.elro de 1967, em montante atual
inferior a dois mil cruzeiros poderão resgatá-las em qualquer
época independentemente do ano de sua aquisição.
Art. 10. Qu::t1quer infração às disposições deste Decreto-lei
ou às que forem complementarmente aprovadas pela autoridade
competente, no que concerne à emissã.o, circulação, indiSponibilidade ou custódia dos valores mo-biHârios representativos de investimentos incentivados sujeitará .cada um dos respon:sãve:Ls o contribuinte beneficiado, a soci-edade emissora e a: instituição
-i,epositâria ou interv-eni·entes - a multa igua: ao valor da ope:raj que tenha propiciado .a redução ilegitima do imposto.
§ 1.0 O pagamen.to- da multa; ·não eximirá a pessoa física do
recolhimento da parcela do imposto in<levidamente reduzido, exigível em procedimento de ofício, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.0 4. 729, de !4 de julho de 19&5, aplicável a todos
os responsáveis pela infração.
§ 2.0 A fiscalização compete à Secr.etaria da: Receita ~ederal,
ao Banco Ce-ntral do Brasil e à COmissão de Valores Mobl:iários.
Art. 11. O § 1. 0 do art. 2.0 do Decreto-lei n.O 1.790, de 9
de junho d·e 1980, passa a vigorar com a segllin~e redação:
"1.0 É dispensado o desconto na fonte quando a: beneficiária for p-essoa jurídica:
I --:-_cujas ações sejam negooiadas em bolsa ou no
mercado -de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença: direta ou indiretamente a pessoa ou pessoas referidas no item anterior;
m - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença ::t pessoa jurídica imune ou isenta."
Art. 12. Os contribuintes que, durante o ano-base de 1981,
subscreverem, em ofertas públicas, ações decorrentes de emissões
públicas registradas na OO:m.issão de Valores Mobiliários a:té 31 de
dezembro de 1980 poderão reduzir do imposto de renda devido
os seguintes percentuais sobre as quantias ef·etiv.amente aplicadas:

a) 45% nos casos de que trata o n.o II do art. 2.o;
b) 30% nos casos de que trata: o n.O III do art. 2.o.
Art. 13. Compete ao Ministro da Fazenda baixar as normas
nece~ssárlas à execução deste Decreto-lei.
Art. 14. Este Decreto-lei entrará _em vigor na data de sua
pub· icação, revogadas as disposições em contrário.

•

•

•

•

Brasília:, 29 de dezembro d·e 1980; 159.0 ,.da Independência e
92.0 da República. - JOÃO FIGUEIREDO -" Emane Galvêas Delfim Netto.
LEI_N.0 6.910, DE 27 DE <MAIO DE 198'1
ltestringe a. .a.plicaçlí<> do disposto no art. 2-" da Lei
n. 0 4.729, ~e 14 de du!ho de 1965, e no art. 18, § Çl-0 , do
Decreto-lei n.0 157, de 10 .de fevereiro ide 1967, !e revoga o
Decre~-Iei 1J1.0 _.1. 650, de ·~9 _·de dez~m.b_ro Ide 19~6.

..

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso_ Nacional decreta e eu sanciono
a: seguinte Lei:
Art. 1.0 O disposto no art. 2.0 da Lei n.O 4. 7·29, de 14 de julho
,te 1966, ·e no .a.rt. 18, § 2. 0 , do Decreto-lei n.O 157, de !O de fevereiro
de 1967, não se .ap-.lica aos crimes de contrabando ou de.sqam.inho,
em .suas moda1·1dades próprias ou equirparaJdas nos termos dos §§ 1.0
e 2.o do art. 334 do Código Pena:!.
. Art. 2.0 É revogado o Decreto-lei n.0 1.650, de 1·9 de dezembro
de 1976.
Art. 3.0 Esta Lei .entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasllia, 27 de maio de 1981; 16o.o da Inc!ependên<>l& e 00.0
da República. - JOAO FIGUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel,

•
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rJEI N. 0 5.174, DE 27 DE OUTUBRO DE 1965
Dispõe ~bre a ~ncessão de incentivos fiscais em fa.vor
da Região tAmazõnica. e dá. 10utras providênciaS.

r As Comissões de constituição e Justiça, de Assuntos
Regionais, de Economia e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões cOmpetentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
!': lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 326, DE 1981
Nos termos do __art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento n9 315, de 1981, de minha áutoria.
Sala das Sessões, 24 de setembro de -l98C --Dirceu Cardoso.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Evandro Carreira - Gabriel Hermes - Alexandre
Costa....:... Luiz Fernando Freire- Helvídi6 Nunes- Martins Filho- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior --Hugo Ramos- Nelson CarneiroTancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro -_Benedito Canelas
- Vicente Vuolo - Pedro Simon.

•

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- A Presidência convoca sessão
extraordinãda a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Decreto Legislativo n9s i3, 20 e 30, de 1_980.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

•

•

•

Continuação" da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49, de 1981 (apresentado pela Comíssão de Finanças como
conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso _Camargo), que autoriZa o GovernO do Estado do
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos),
destinado ao programa de invesümentos do Estado, tendo
Pareceres, sob n• 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
- de Constftuição e Justii;â--;Pil pronunciamento: pela constitucionalidade e juridícidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2'! pronunciamento: favoráVel à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Canale;
- de Finanças (2'! pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n'? 1-CF, com voto vencido
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
adiada por falta de quornm.
Em votação a emenda.
O Sr.-Mufilo Badaró- Sr. Presidente, peço a. palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador M urilo Badaró, para encaminhar a votação.

O SR. MURILO..BADARÚ (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A emenda, objeto de encaminhamento ~evo_tação, eertinente ao Projeto
de Resolução que tem como objetivo autcirízar o Estado do Mato Grosso do
Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS.$ 30,000,000.00
(trinta milhões de dólares), ensejam-me a oport~nidade, pela pertinência ao
assunto, de tecer um breve comentário sobre decisão" recente -do Governo
Federal de impor uma taxação sobre os lucros dos bancos 'do Brasil.
Há dias, o Ministro Delfim Netto, na sua polémica e não.menos brilhante conferência na Escola Superior de Guerra, fazia menção à necessidade de o
Brasil captar somas, cada vez maiores, de recursos no exterior, com o objetivo de prover o problema da balança de pagamento. E, certamente, dentro
dessa orientação é que se justifica a tomada de empréstimo do Governo de
Mato Grosso. E isso, também, causou, segundo o Ministro Delfim Netto, a
elevação das taxas internas de juros dos bancos para que elas ficassem acima
das taxas de juros dos emprésitnlos internacionais. E, no momento em que
houve o aumento das taxas internas de juros dos bancos, para que elas ficassem acima das taxas de juros dos empréstimos internacionais. E no momento
em que houve o aumento das taxas de juros internas, os bancos ou o sistema

a
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financeiro, aumentaram de forma assinalada os seus lucros, visíveis nas pUblicações dos balanços e nas notícias das colunas especializadas. Lucros, Sr. Presidente, que causavam às vezes, espécie e admiração, sobretudo numa época
em que a maioria do sistema econômico sofre_ os efeitos da Crise marcada por
uma luta antiinflacioTtária, que é um dos aspectos fundamentais da atual política econômico-fina-nceira do Gove-rno.
.
O Governo brasileiro tomou uma decisão sábia e ajUstada ao Inomento.
E ainda mais sãó"i.a e mais ájustada aq .momc;:nto. quando ~estina ou qu~ódo
irá destinar os recursos a· s·erern amealhados com essa nova tributação, com
essa nova tax'!ção sobre os lucros extraordinários dos bancos. à educação
brasileira, recursos esses que alivi_(!rã_o ern muito as dificuldides por que passa
o Ministério da Educação, que está a exigir do Governo rriaior soma de recursos para investimentos numa área de fundamental importância para a vida do
País.
Creio, Sr. Presidente, que a medida se justifica pela sua eviÓêl)cia, nãÓ hâ
sequer necessidade de alargarmos os comentários em torno dela, mas seria in:teressante chamar a atenção para o que declara o Diretor da área de Mercado
de Capita'is, Sr. liúman Wagner Wey, quando diz, na edição de O Globo de
hoje que:
H._._.levantamentos estatísticos feitos pelo BariCo Central e encaminhados ao Ministério do Planejamento e da Fazenda, formaram
um conseriso em toda a área econômica governainental sobre a necessidade dessa taxação."
E, mais ainda: o Sr. Wey diz que:
.. ... esse levantamento apurou que os bancos obtiveram o dobro
do lucro que foi apurado no mesmo período do ano passado."
O Ministro Delfim Netto, ainda no mesmo jornal, assinala que:
" ... os recursos adicionais provenientes da taxação dos lucros
dos bancos. objeto do estudo e da decisão do Presidente Figueiredo,
antes do acidente cardiovascular que o vitimou, servirão para atender a certos programas do Governo em particular o problema da
educação."
E concluiu o Ministro Delfim Netto:
"É natural que os banqueiros entreguem um pedaço desse aumento dos seus lucros para que o Governo financie alguns dos seus
programas fundamen~aTs."

A medida, como não poderia deixar de ser, causou reação, sobretudo
nos estabelecimentos da ârea financeira. E há aqui uma opinião impbrtaiife
de um dos homens mais inteligentes e mais preparados deste País, que é o Dr.
Marcílio Marcos Moreira, Diretor do UNIBANCO. O Dr. Marcílio é um homem de alta competência, homem sério. Ele estranha a medida, acha que isso
fere o princfpio da isonomia, bc!m -como o funcionamento das leis do mercado.
Outro menos atento, outro homem ligado ao setor financeiro, acha que
seria melhor o Governo tributar a cachaça, o que realmente me parece muito
mais uma bondade <;lo que uma afirmação séria: se é verdade que o Governo
deverá aumentar o volume da taxação dos chamados produtos supérfluos
não há, neste País, nenhuma voz que discorde da necessidade de taxar os lucros extraordinários dos bancos.
Outros apoiaram o Sr. Germano de Brito Lyra, Presidente da Associação de-E:rriPreSa-S de Crédito de Investimento e Finanaci<i.mento. Afinal, a
medida no meu m_odo de entender, Sr. Presidente, vem ao encontro das aspirações da sociedade brasileira. Todos nós entendemos- salvo melhor entendimento- que era um setor que necessitava de uma fiscalização mais eficiente do Governo com o objetivo de reduzir os resultados oriundos de um sistema que tem carreado, para esses grandes conglom~rados, lucros cada vez
maiores, e mais ainda, foi feliz o Governo, quando destina os resultado·s desses recursos adicionais à ãre.i da eduCação.
É por isso, Sr. Presidente, que ao encaminhar a votação faVorável à
emenda ao Projeto de Resolução n9 49, que autoriza o Governo de Mato
Grosso a realizar operações de crédito externo no valor de ·30 milhões de
dólares, que nós emitimos esta opinião com os nossos melhores aplausos,
para que a opinião pública dê suporte e sustentação a um ato de grande alcance do Governo Federal. (Muito bem!)
O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O Sr. Presidente (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli, para encarninhar a votação .

O SR. JOS!t FRAGELLI (Para encaminhar a vota·ção. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senad-ores:

4614 Sexta-feira 2S

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<ção II)

Ouvimos os motivos expostos -pelo Senador por Minas Gerais, Sr. Murilo Badaró, para justificar, pelos menos em parte, a aprovação dessa resolução, que permitiria ao GOverno do Mato Grosso do Sul tomar, no exterior,
30 milhões de dólares para aplicação num plano viãrio. Justifica S. Ex', dizendo que hã interesse do Governo Federal em fazer empréstimo no exterior
para se chegar, e se possível chegar, ao equilíbrio da balança de pagamento.
Então, chegamos a seguinte situação, Sr. Presidente: de que em alguns
casos, como nesse de Mato Grosso do Sul, mesmo sendo um empréstimo contrãiii:Jaõ-5 legítimos interesses do poVO, do Estado, da região; cOnvirá ao Governo Federal, pelos desvarios da sua política financeira, fazer um empr.êstimo externo para um Estado, porque o beneficiado não serã diretamente o Estado, mas sim a União.
É a esse ponto que chegamos, Sr. Presidente, na apreciação dos graves
problemas que temos aqui para examinar e correspondentes a essa responsabilidade que a lei deu à Câmara Alta da República, de fazer um prévio exame
e deliberar sobre a conveniência de emprêstimos aos Municípiàs, aumentando a sua dívida, ora flutuante, ora cOnsolidada. E, na verdade, Sr. Presidente,
eis um empréstimo -que riãO inteie5sa--ã. M3to Grosso do Sul, pelo desvario do
Governo .que, hoje, o infelicita.
V. Ex' e qualquer Senador que aí está, hã de constatar que se pedia um
empréstimo de 30 milhões de dólares no ano passado para se executar um
programa viãrio de 8 bilhões e 510 milhões, se não me engano. E eu levantei
esta questão na Comissão de Economía, mostrando como o Sen<ido podia
aprovar um projeto de resolução como esse, dando 3 bilhões de cruzeiros
para um projeto de 8,5 milhões de cruzeiros. E o ilustre Senador, dos mais
eminentes oradores desta casa, me aparteou di:Zéndo: ••ah ... mas, com certeza, o Governo Federal prometeu completar essa quantia, dando a Mato
Grosso do Sul mais 5 bilhões e meio de cruzeiros". É assim, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que estamos dispostos a legislar nesta Casa: para uma necessidade de um empréstimo ex.terno de Cr$ 3 bilhões, supõe-se que o Governo vã
fazer um presente ao Estado de Cr$ 5 bílhões e meio.
Acho que isso tira toda a seriedade com que deve examinar esses assuntos e deliberar o Senado da República. ·
O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem! Muito bem!
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não é possível, Sr. Presidente. E assim ainda está, mas como, no caso desta resolução, era tão gritante esse fato de se pedir um empréstimo de Cr$ 3 bilhões para se atender uma despesa de Cr$ 8 bilhões e meio, o Governador de Mato Grosso do Sul enviou àquela Assemble'ia, que ele domina de maneira absoluta e por meios, nem sempre, lícitos, uma
mensagem mudando a Lei 189/80 que trazia aquela relação das estradas, das
rodovias a serem construídas, no valor total de Cr$ 8 bilhões e meio, por uma
outra Lei, a de n9 219/81, que dá ao Governador a faculdade de aplicar os
Cr$ 3 bilhões e tanto a seu bel-prazer, seja em que for, num plano viário, em
qualquer rodovia.
Então, o que nós estamos assistindo, agora, em Mato Grosso do Sul,
como acabei de ver, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o megalomaníaco que,
hoje, dirige os destinos de Mato Grosso dá Sul estar escavando aquele Estado, por centenas e centenas de quilómetros, removendo terras, derrubando
matas e cerrados e deixando tudo como está, porque não tem meios- e não
os terá, mesmo votados esses 300 milhões de dólares - para cumprir o programa viário, que S. Ex• se comprometeu a realizar inteiramente fora da realidade orçamentária e das possibilidades financeiras do Estado _de Mato Grosso do Sul.
É esta a situação em que nós nos encontramos. O Senado, se quiser, confira, peça o processo e verâ, porque não foram tiradas as páginas, com aquela
redação de Cr$ 8,5 bilhões para rodovias. Vejam esse absurdo: pedem um empréstimo de Cr$ 3 bilhões para fazer obras de Cr$ 8,5 bilhões.
A situação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de Mato Grosso do Sul, é
caótica. Eu venho a dizer mais uma vez: a administraÇão é caótica, Sr. Presidente. Já vamos para três meses que o funcionalismo estâ atrasado. E, agora,
recebi algumas facadas de amigos, até da Polícia Militar, pedindo-me dinheiro, porque a Polícia Militar, há dois meses, não recebe dinheiro.
E vou citar este fato: fui para fundar um Diretório do PP na cidade de
Guia Lopes da Laguna, no domingo pela manhã e, na véspera, atê às 3 horas
da madrugada, tinha se reunido um simpósio de professores com quase 300
professores do Estado, que outras coisas não fizeram senão deplorar a situação de Mato Grosso do Sul e da sua classe, o professorado do nosso Estado. Um desses quase 300 professores, Sr. Presidente teve a pachorra de levar
discriminadas as placas que o Sr. Pedrossian dfstribui por Mato Grosso do
Sul afora. São- me pare<:e- 9.817'ou 9.827 placas, Sr. Presidente. São
9.800 e tantas placas anunciando obras do Governo Pedrossian. Como sempre, ele não tem aquele escrúpulo que um administradOr que se preza tem, ela
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paga- essa fói uma denúncia feita pelo professor, que eu repito apenaspara uma determinada pessoa, em Campo Grande, fazer essas placas e
colo<:á-las no lugar, a Cr$ 100.000,00 cada uma. Então o professor mostrou
que, com esse dinheiro que o Governador gasta em placas daria para pagar
todo o professorado, em atraso, há mais de dois meses.
É essa a situação de Mato Grosso do Sul. Foi esse o homem que os responsáveis do Planalto puseram à testa do meu Estado para levantar o PDS.
Gostaria que uma comissão de Senadores do PDS fosse ver, hoje, como
o-Governador Pedrossian levantou o seu Partido em Mato Grosso do Sul.
Gostaria. Sr. Yresidente. Contanto que viessem dar aqui um testemunho honesto daquilo que eles pudessem ver, hoje, em Mato Grosso.
O PDS hoje, me permitam a expressão, é um farrapo de partido em
Mato Grosso do Sul, graças ao desvario do Governador Pedro Pedrossian.
Não sobra quase nada, nem do nome dele, nem da sua administração e muito
menos do seu Partido. Aqueles que se sentem ainda presos, é pelos evidentes
interesses de receberem, ainda, alguma ajuda do Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul.
É essa a situação em que nos encontramos, e é para um Governador desses·· que se pede 300 milhões de dólares para continuar um plano viário.
Vou trazer aqui outros aspectos, Sr. Presidente, que, a meu ver, ferem o
Decreto-lei n9 200, para mostrar como, segundo o meu entendimento, o Governador já está incidindo em penas daquele Decreto-lei, pela maneira como
ele está procedendo em Mato Grosso do Sul, realizando obras para as quais
ele não tem ainda nenhum recurso. E sabe como as estã fazendo, Sr. Presidente? Isso é público e notório, aliás eu sei porque eu vi isso quando entrei no
Governo de Mato Grosso. As empresas estão construindo, através de contratos, para serem pagos, posteriormente, com juros e correção monetária. São
os chamados contratos de risco com as empresas que trab.alham na construção de estradas.
Pergundo a cada um dos Srs. Senadores: é possível algum administrador
fazer esse contrato de risco, se comprometer a pagar à empreiteirajuros e ~or
reção monetária para adiantar obras? Se o Senado quisesse agir <:om aquela
responsabilidade que lhe compete e que lhe reconhece a Nação, pergunto se
este Senado, antes de votar este Projeto de Resolução não devia ir a Mato
Grosso do Sul verificar, se é ou não verdade o fato que acabo de afirmar.
Poderá ser votado este Projeto de Resolução quando, em nome e por
conta desses projetas, - há meses que estão sendo realizadas as obras- com
o compromisso do governo do Estado de pagar juros _e correção monetária?
Acho que o Senado, se quisesse agir para corresponder àquela confiança
que a Nação lhe deposita, era a própria Maioria, Sr. Presidente, quem deveria
pedir à Direção desta Casa que, primeiro, fosse uma Comissão a Mato Grosso do Sul verificar as condições em que já estão sendo gasto o recurso que viria, para o Governo, desse Projeto de Resolução, para, então, votã-lo ou não,
de acordo com esta alta responsabilidade que a Nação deposita no Senado da
República.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Dirceu Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SrS. Senadores:
O Senador que leu uma palestra, a que ele assistiu no Rio de Janeiro, está
ausente do plenário, infelizmente. Deu o seu recado e pôs-se ao fresco, e ele
iria ouvir agora a nossa resposta: uma inteligência maior do que a do Sr. Ministro Delflm Netto- maior do que a de qualquer uma dos Srs. Senadores
que se acham presentes, do que fala e dos que ouvem aqui, neste instante, no
Senado do Brasil- uma das maiores inteligências do mundo, o Sr. William
Bragg do Instituto de Tecnologia de Massachusetts Prémio Nobel, após 1970,
em Economia, faz uma teoria às segundas, quartas e sextas-feiras, e a outra às
terças, quintas e sábados. Domingo, descansa.
O Sr. Ministro Delfim Netto que fez a palestra, e o ilustre Senador ausente, Sr. Presidente, deveriam ouvir, agora, a missa seca qu-e estamos celebrando, qUe infelizmente não é missa de corpo presente, é de corpo ausente.
Sr. Presidente, o Sr. Delfim Netto que fez essas conferências sobre juros,
mudança de juros, baixar juros, juros de empréstimos estrangeiros, devia ou~
vir o seguinte: cada oscilação de juros de 1% dos juros estrangeiros representa, sobre a nossa economia, a carga de um milhão de dólares por dia. Vou repetir, Sr. Presidente, em virtude de estar ausente o Senador, ele pode ouvir pelos autofalantes por aí espalhados pelo Senado Federal. A oscilação d~ I%
dos juros externos -isso quem disse não fui eu, quem disse foi o Sr. MinistrO
da Fazenda~ não o da Conchinchina nem da Bessarábia nem ali do Triângulo

.

•

•

•

•

•

•

_Se_te_m_b_r_o_de_1_9_8_1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....:D.::IÁ::.R____:__IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mineira, foi o Ministro da Fazenda do Brasil, na semana passada- cada 1%

que oscila de juros representa um peso, um ônus de um milhão de dólares por
dia no Brasil.
Pois bem. Então, Sr. Presidente, esses trinta milhões de dólares que nós
vamos dar ao Estado de Mato Grosso do Sul nós convertemos, duramente,

numa conta de multiplicar, diffcil, em três bilhões de cruzeiros que eles repre-
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sentam.
Sr. Presidente, chamo a atenção dos ilustres Senadores da Bancada do
Governo que ouviram a palestra do Senador e não estão ouvindo agora a
nossa resposta.
Sr. Presidente, outro Governador de Mato Grosso pediu o empréstimo;
fez um plano viârio imenso de oito bilhões de cruzeiros. O novo Governador
do Mato Grosso que saiu daqui do Senado, tambêm acostumado com empréstimos. a votar emprêstimos, a dar ernprêstimos, a conceder empréstimos,
a emprestar a todo mundo, modificou o plano viârio, atravês do seguinte: é
uma página datilografada, com a modificação das estradas que ele quer fazer;
e encaixada como? Datilografada em papel carbono; tenho uma cópia. sem
aprovação nenhuma, e como? Para justificar essa alteração- e devem prestar a atenção os nobres Senadores do Partido do Governo que hoje podem ser
do Governo e amanhã, daqui a um ano, podem ser da Oposição (Muito
bem!). Hoje, estão na benevolência do Governo, mas amanhã podem estar na
malevolência da Oposição.~
Sr. Presidente, aprovou o quê? Passou a Lei n9 219 na Assembléia Legis-lativa.
Sr. Presidente, esse projeto jã veio aqui tantas vezes que jã estâ gasto; é
pena não ter sumido nos arquivos do Senado.
Sr. Presidente, aprovou a Lei n9 219. O que diz a Lei n9 219? Diz o se-guinte: Aquele plano do primeiro emprêstimo fica alterado".
Agora, Sr. Presidente, fica ao alvedrio do Governador o novo plano
viário que devia apresentar, aqui, para justificar o empréstimo.
Sr. Presidente, V. Ex• está conversando com o ilustre Senador de Mato
Grosso, e eu gostaria que V. Ex' prestasse atenção, jâ que estâ ausente o Senador que leu aquela missa seca para nós.
Sr. Presidente, foi aprovada a Lei n• 219. Que lei é essa? A lei diz assim:
..Todos os pareceres da lei anterior". Agora vem a Lei n9 219 que aprova essa
emenda da seguinte maneira: Todo plano viário alterado e que o Sr. Governador apresentará o novo plano, depois que nôs emprestarmos.
Sr. Presidente, isso é um acinte ao Senado. Não hã plano nenhum. O Governador vai empregá~lo como? Ele vai retificar o rio Paraguai? Este não se
pode mudar; mas poderâ passâ-Io para câ, fazer o que quiser. Poderâ passar
em Campo Grande outro rio, sem planos. E nós vamos emprestar o quê?
Nós vamos emprestar 30 milhões de dólares para, ele fazer o que lhe der
na telha! O que lhe der na telha, com esse dinheiro! O que bem lhe aprouver
amanhã, nesta cavilação candente que nós ouvimos do ex-Governador de
Mato Grosso, condenando esse empréstimo e nós os vamos conceder. Srs. Senadores, vamos conceder um empréstimo para um Governo que não tem um
plano de justificação! O ilustre Senador ausente deveria ouvir isto aqui. Diz
aqui uma Resolução deste Senado. Diz a Resolução: uTem que apresentar a
cabal fundamentação do emprego deste dinheiro." Que cabal fundamentação
deste dinheiro é essa, Sr. Presidente? Não é só dizer vou empregar, e o Governador o emprega como quiser.
É um deboche ao Senado, e debochar do Senado é votar ainda.
Sr. Presidente, faço um apelo a brasileiros como eu, ou atê mais ilustres,
porque eu sou de Santo António Choca Urubu. V. Ex's são homens querepresentam. são ex-Governadores, ex-SecÍ'etârios, ex-Ministros. Sr. Presidente, vamos dar- 30 mil cruzeiros estâ bem, 30 milhões estâ muito bem- 30
milhões de dólares. Isto é, 30 bilhões de cruzeiros c ele emprega o dinheiro do
jeito que ele quiser. Não tem plano viârio.
O Senador Jutahy Magalhães estã aqui justificando a sua Bahia. Estâ
certo; é isso mesmo. Pode vir com 300 milhões de dólares que empresta também.
Sr. Presidente, já disse aqui e vou tornar a dizer: o céu do Brasil hoje é o.
cl:u de Canudos, ninguém se iluda. O povo estâ untando as cordinhas, muita
gente hâ de prestar contas com o seu pescoço nas cordas do povo, suspensos
pelas árvores. Muita gente boa há de fazer isso.
O Senado vai emprestar sem plano, quando a lei diz: tem que haver a cabal comprovação desses empréstimos. Ele não tem isso e nós damos um crédito enorme, entregando nas mãos do Governador 30 milhões de dólares como
se fossemos um país rico.
O Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, inaugurando o
prédio do Banco Central do País disse: '~o nosso Banco Central dos Estados
Unidos é mais modesto. nós temos quatro andares. O daqui tem vinte e tantos andares." E mais, este daqui podia ser construido pela Arábia Saudita,

que é a terra do dinheiro. do petróleo, do ouro, a terra mais rica do mundo. E
um país que vive de pires na mão, pedindo empréstimo, entregar assim para o
Governador fazer o que bem quizer e aprouver, o que lhe der na telha com esses 30 milhões que o Senado vai emprestar.
Sr. Presidente, se me fosse permitido- não quero que o Plenário vote da
maneira que está - remeter essa emenda à Comissão de Constituição e Justiça ou de Economia. para dizer- requeiro, se for o caso -se hâ esse plano
para emprego dos 30 milhões de dólares e se nós podemos emprestar sem um
plano, quando há uma lei interna, a Resolução n9 90 do Congresso, que diz
que deve haver a cabal fundamentação do empréstimo. Não hã a cabal fundamentação, não há nada!
Sr. Presidente, eram estas as nossas considerações. E que o ilustre Senador, que ouviu uma missa seca do Ministro Delfim Netto, por este País de
nosso Deus e que infelizmente está ausente. Mas esperamos que, chegando ao
plenário, os seus ilustres colegas contem a S. Ex• essa história do tempo da carochinha.
Willian Bragg disse: unas segundas, quartas e sextas, nós fazemos a teoria; nas terças. quintas e sábados, nós modificamos aquela teoria e no domingo descansamos, porque ninguém ê de ferro."
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -

Em votação.

O Sr. Alberto Sztva- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, para encaminhar a votação da emenda.
O SR. ALBERTO SILVA- (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de ouvir aqui uma colocação feita pelo nobre Senador José
Fragelli e pelo nobre Senador Dirceu Cardoso a respeito de quase um deboche que está ocorrendo com o Senado Federal em relação a esses empréstimos.
O pedido vem, o plano é incompleto, não satisfaz, quando é taxativa a
recomendação de cabal justificativa de um plano de aplicação para os dinherios que aqui nós emprestamos.
Quero registrar porque tambêm estou contra a esse tipo de votação com
um dado concreto.
Em 1979 me insurgiu aqui contra um empréstimo para o meu Estado, de
20 milhões de dólares porque, também veio dasacompanhado de um plano.
Depois de empreendermos aqui uma luta muita grande o Governador mandou um pianinho bem simples. bem sumário, mas, nós o consideramos como
satisfatório e aprovamos o tal plano.
Pois bem, o Governador não fez nem este, nem outro, não aplicOu ém
nada que possa justificar o que aprovamos aqui.
De maneira que, eu acho que está na hora de conseguirmos uma legislação, como jã lembrou aqui o Senador Mârio Benevides, no sentido de que o
Senado fiscalize essa aplicação. porque aprovamos aqui um plano, o Governador muda o plano a seu bel-prazer~ também, quando não quer nem aplica
no plano que mudou, o que nôs estamos fazendo aqui, papel de quê? Aprovando o quê?
Então, é por isso que quero colocar aqui o meu voto e dizer que se algum
projeto vier para cá sem um plano justificado nós vamos votar contra todas
as vezes. (Muito bem!)

O Sr. Dirceu Cardoso- Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem a palavra, para uma questão de ordem. o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Levantei uma dúvida com relação a votação da emenda Como falta um
elemento básico- para informar ao Plenário. que é o plano viário, o plano das
obras que esse projeto ou esse empréstimo vai carrear, como falta o plano.
não está aí com a lei da autorização ao governador para fazer depois, no tempo que ele quiser, e se quiser apresentar também, solicitei a V. Ex• que me res~
pondesse se podia fazer um requerimento sol~ci~ando a sustação <!a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- V. Ex• solicitou uma questão de
ordem, mas V. Ex• não se inspirou em qual artigo do Regimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

No art. 444.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então na forma do art. 444 continua V. Ex• com a palavra.
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente quero que V. Ex• faça
isso sempre com o lado de lá, com a Província Cisplatina, sempre. Para se formular uma questão de ordem tem que citar o artígo. Comigo V. Exf estâ exigindo, quero que o faça com todos, sen~o vou chamar a atenção de V. Ex'
Então, Sr. Presidente, nós remeteríamos, por mais uma semana esse projeto à Comissão ·ôe Economia, para VerifiCar se -é rdevante, se pode o Senado
aprovar, sem' plano de aplicação, com decisões da Casa, resoluções da Casa,
leis jâ estabdecidas. O Governo tem que ~Presentar um plano de cabaffundamentação que justifique o empréstimo, e não há nada disso aqui. Então, o Senado empresta porque tem que emprestar, porque pode emprestar, porque
empresta mesmo e estâ acabado.
Sr. Preside!rlte, contiDuafldo ao artigo do ~egim~nto:

Votamos, Sr. Presidente, da seguinte maneira: A Câmara aprovou, no
mesmo dia; o Senado não deu número. Está aqui, no mesmo· ·dia.
"Votaram Sim, 25 Srs. Senadores. Não houve número.
A votação fica adiada, por falta de quorum.
Sr. Presidente, votamos_matérias inúmeras, nos dias 13, 14 e 15. Está
aqui. Tirado do Diário do Congresso Nacional. Só se votou a emenda em que
dia? Na 3f Sessão Legislativa, da 40•. Legislatura, numa quinta-feira, 15 de

·maiq de !981.

''ORDEM DO DIA- 15 de maio de !981, às !I horas:
Passando-se _à votação~ a matéria foi aprovada por 34 votos do
Se.nado Fed6rai, ou Seja, por maioria ·absoluta da Casa, resultante
que, tendo em vista o da votação na Câitiara dás Deputados, no dia
12, fica, então, dada como aprovada."

uArt. 350. O adiamento da votação_ obedecerá aos mesmos
princíPios estabelecidos para o adiamento da -discussão (art. 310).

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

"Art. 3!0.

~

A discussão poderã ser adiada, madiantedelibe-

ração do Plenãrio, a requerimento de qu~lque-r Senador ol_J Comissão, salvo se faltar o período de 3 (três) sessões ordinárias, ou menqs, para o térmiho do prazo de tramitação d.i má.téria, para os seguintes- fins:"
Não é o caso,-aqulnão faltam três dias. Faltam três dias para o Governo
de Mato Grosso, passar a mão n·o ·cobre.
"a) audiência de Comissão que sobre .ela não se tenha manifes-

tado;
b) reexame por uma ou mais Comissões :Por motivo jUstifica-

do;
c) ser realizada em dia determinado;
d) preenchimento de formalidade essencial;"

Portanto, Sr. Presidente, é art. 310, ietra ••d", a falta de cumprimento de
formalidade essencial que é o plano dessas obras, o plano de obras do Governador.
Sr. Presidente, eu pediria o adiamento desta voÜt.ç~o até que a Comissão
de Economia dissesse se era relev3~te, se era necessâri,o, se era justo que houvesse um·pl<f:no viário, um plano de aplicação desse. diriheiro. Se não houver,
Sr. Presidente, feche-se a porta deste Sen'ado, porque então o. Seilado, nãO está cumprindo a lei, não está neín -6bede_cendo as suas resOluções e seus regulamentos.
E a questão de ordem que eu remeto a V. Ex• fiadç nestes dois artigos do
Regimento Interno:.

O SR. PRESIDENTE (Passos Nrto)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, V . .Cx• é um velho parlamentar e conhece muito bem o Regimento Interno
e sabe que nós não estamos votando um prójeto; eStamos votando uma emenda que é um acessório de um projetO. O projeto já foi votado_ e aprovado pC:Io
Senado Federai. Portanto, estamos votando o acessório, jâ em regime de votação.
V. Ex• jã encaminhou a votação. Estamos em regime de votação.
O adiamento da votação poderia ter sido solicitado por V. Ex', aotes do
encaminhamento. Mas, como estamos em regime de votação, lamento muito·
erri indeferír o requerimento de V. Ex•
Em votação a emenda.
O Sr. Dirceu Cardos_o-_ ~r. Presidente, p-eço ~palavra para uma questão
de ordem, baseado no art. 444, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dfrceu ç:ardoSo, para uma questão de ordem.

·

Leio aqui:

Tr~s dias depoist E ai} ui se &z que tem que ·vOtar nO mesmo dia. lsso ê
para refrescar a me~ória 'dOS que não freqUentam o Regimento, nem freqUentam o Diário d.o Congresso.
_Entªo, ~r~ ,Presidt;nte, es~a _é a votação.- 'Temos que vir com a votação e a
discussão, que sãó equiparados Os dois momentos regimentais.
Então, eupediríã que remetêssemos essa Emend3. à consideração de V.
Ex', porque votar, sem ter um plano, isso, então, é deixar na última; o Senado
baixa à últim_a extratificação da vasa, à última extratificação, vai lá no fundo.
Estamos no fundo dO; poço e só Santo Antônio, cOm um gancho, ê quem vai
poder nos tirar daí, desse buraco.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Lamento muito, nobre Sena-

dor, mas a decisão _da Presidência é irrecorrível.
Em votação a emenda.
O Srs. Senadores que a aprovam mantenham-se sentados~ (Pausa.)

''Discussão, em primeiro turno, da emenda à Constituição n9
tal, do Cogresso Nacional"

•

Aprovada.

9

Sr.. Dirceu Cardoso -

Requeiro verificação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Vai se proceder à verificação solicitada.
Solicito aos Srs. s_enadores que ocupem os seus lugares, a fim de que pos. s_amos fazê-Ja pelo sistema eletrônico. (Pausa.)
Os SrS. senadores j~ pod~m votar. (Pausa.)

•

(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ad~rbai Jur~ma- Amaral Peixoto- Arno Damiani- BenedHo Canelas Bernardino Viana __:_ Eunice Michiles- João Lúcio -José Caixeta
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Dircéu Cardoso - Evandro Carreira cha - Mendes Canale.

Ev_elásio Vieira -

Gilvan Ro-

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Mauro Benevides.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Votaram "SIM" !O Srs. Senadores "NÃO" 5 Srs. Senadores. li ouve uma abstenção.
N-ão há quo~rn em plenáriq.
Nos termos do art. 327, item VI; do Regimento Interno, a Presidência irá
suspend~r a sessão por alguns minutos e fa.rá acionar as campainhas, a fim de
"J,guardar a chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes.
(Suspensa a se~são às 16 horas e 58 minutos é reaberta às 17 hor(JS e 8 minutos.)

O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A votação já está engastalhada.
Arguiu-se, aqui, pelo mesmo Senador que leu aquela missa seca do Ministro Delfim Netto e que devia ouvír, agora, a nossa respOsta, o nosso resquiecat in pace de corpo presente, mas está ausente, arguiu que não podia haver intervalo entre a votação do artigo e da emenda.
Sr.. Presidente, eu vou refrescar a memória do Senado Federal.
Disseram que não se podia disCutir, porque não pode haver intervalo entre a votação do principal e -a das em.-endas.
Então, quero refrescar a memória uin pouco empedermida do Senado.
Diz, aqui, o Diário do Congresso Nacional:
"Ordem do Dia. Diãrio de 12 de maio de 1981". Não é de !881, mas de
1981, maio. Diz o seguinte:

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

•

,

Estã reaberta a sessão.

Sendo evidente a falta de número em plenário, a Presidência se dispensa
de prÓceder. à verificação req Uerid3., fica,ndo adiada a VÇ)taçãO da emenda
para a próxima sessão.
Nestas condições, não serão submetidas à deliberação do Plenáio as matérias constantes do itens n9s 2 a 34, uma vez que estão em fase de votaç~o,
junt_amente com o item n~' 35, cuja matéria depende da votação de requerimento.
São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada.

2
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara n~' 72, de 1979 (n9
3.467/77 na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei nt? 3.807, áe-26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo

•
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PARECERES, sob n's 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Minfstério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves: c
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nll27, de 19_81 (nll
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 640 e 641, de 1981, das Comissões:
- de Edu,·açào e Cultura; e
-de Finanças.

•

•

•

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pare-cer n9 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 ejuridicídade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

•

lO
Votação, em turrto único, do Projeto de Resolução nll 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como c.onclusão de seu Parecer n'? 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove mílhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorãvel.

5

12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 61~
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (dnqüenta 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.

Votação, em turno único, do ?rojeto de Resolução nll 9 t, 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 vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favorãvel.

6

13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 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 dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, peia constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'i' 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 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 nos 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favoráveL
14

7

•

PARECERES, sob n's 22 e 23, de 1981, das Comissões:
~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n' 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 628,
de 1981 ), que autoriza 1 Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quirihentos 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 constit_ucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
8

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nll 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 409,
de 198 I), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP), a ele_var em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhõ6s, 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 41!, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno únicot do Projeto de Resolução nll 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 nos 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Conslituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, ~.e 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll12, 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

15

9

16

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução nll 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MGf 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

_
Votação, em tu~no único, do Projeto de Resolução nll 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll 15, de
198 1), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
3 I .756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, set{·centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituf('ão e Justiça. pela constituCionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável
17

Votação, em turno únicot 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 vin-te e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráveL
18

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como collclusão de seu Parecer n9 279,
de 198 I), 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 cruzciTos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituiçãõ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráveL
19

Votação, em turno úníco, 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.

24

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

•

25

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais d-o Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército da Marinha e da Aeronãutica,
baixadas em comemoraÇão ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26

Votação, em turno único, do Requerimento 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 I980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresárioS na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
lNAMPS).

•

27

Votação, em turno único, do Requerimento n9J49, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a trans-crição, 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.
28

•

Votação, em turno ónico, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institl'.i o seguro-desemprego, e determina outras providências.
29

20

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 198 I), que autoriza a Prefeitura Munídpal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ I 30.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
21

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em 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 e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22

Votação, em turno único, do" Projeto de Resolução n9 102, de 19ffl (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvílle (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoiáveL

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de I 98 I,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favoráveL

•

30

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Uns; e
- de Finanças. favorável.

•

31

23

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do_ Regimento Interno), do Projeto de Lei do S.enado n9
357,--=de 1919, d-o 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 ínjuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.

Votação, em turno únicO,-do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 7I3,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade.

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 Constituicão e Justiça, pela inconstitucionalidade.

32

•

Setembro de 1981

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

4629

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

•

33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do R~gimento Interno), do ProjetO de Lei do Senado nt? 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 13'1-Salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34

•

•

Votação, em primeiro turno (aJ)reáãÇão preliminar-da constitucionalidade e juridicidadc, 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 incon.Sfitucionalídade e injuridicidade .
35
Discussão, em turno único, do Projf:tó de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão_ de seu Parecer n9
318 de 1981) cit.ie autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cfnco 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 Munic[pios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discussão para réeXame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O Sr. Dirceu. Cardoso - Sr. Presidente, peço a palavra para uma declaração.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Dirceu Cardoso.

•

O SR. DIRCEll CARDOSO (Sem revisão do orador.)- A última lista
de votação acusou 16 Srs. Senadores. A lista de presença da Casa acusa o
comparecimento de 42 Srs. Senadores. Pergunto a V. Ex~ se esses são dados
reais.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Absolutamente verdadeiros.
Houve 42 Srs. Senadores que entraram pela portaria e deram a sua presença.
Então, estão presentes na Casa 42 srs. Senadores, mas na votação só compareceram 16 Srs. Senadores, com o Preside"ftte, (7.

O Sr Bernardino Viana -Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Liderança.

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Para uma comunicação de Liderança, concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA O DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLl·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Volta-se à lista de oradores inscritos para a sessão ordinária de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA O DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

t

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se.
nador Teotônio Vilela, por cessão do nobre Senador José Lins. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA O DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ÔRADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nado r Orestes Quérda. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Djrceu Cardoso.
O SR. DIRCEU C'A R DOSO (Pronuncia o seguint;.; discurso. Sem revi~
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A estas horas, hoje, no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal daquela cidade, está sendo entregue ao Dr. Jurandir Castro-Pires Ferreira o título de Cidadão Benemérito da Cidade do Rio de Janeiro, pelos relevantes e inestimá-

veis serviços que vem prestando ao País, segundo projeto de resolução da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em data de 30 de junho de 1981.
Sr. Presidente, no programa de hoje declara-se o seguinte:
"'O Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Vereador Laércio Maurício da Fonseca, tem a honra de convidar V. Ex•
para a sessão solene, requerida pelo Vereador Barcelos Neto, quando será oferecida a primeira placa de prata da I• Legislatura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao ilustre cidadão benemérito,
Dr. Jurandir de Castro Pires Ferreira, pelos relevantes serviços prestados ao Brasil e ao Município do Rio de Janeiro, a realizar-se nesta
Casa de leis."
Sr. Presidente, trata-se de uma homenagem prestada ao ilustre intelectual brasileiro, professor da antiga Escola Politécnica, professor de várias Cadeiras da Escola Politécnica e da Escola de Arquitetura do Rio de Janeiro.
Ex-Diretor da Central do Brasil, ex-Diretor do IBGE, isto no Governo de
Juscelino Kubitschek, ex-Deputado Federal e professor emérito de faculdades daquela cidade.
Dr. Jurandir Pires Ferreira, homem de inteligência, vulto intelectual eminente dentre os professores do País, conquistou este título segundo se declara
na Resolução da Câmara Municipal" do Rio de Janeiro, da antiga Capital Federal, pelos serviços relevantes prestados àquela cidade.
O Dr. Jurandir Pires Ferreira foi Deputado Federal na antiga Câmara
Federal do Rio de Janeiro e é pai de Dirno Pires Ferreira, também exDeputado Federal pelo Piauí, que representou condignamente, durante duas
ou três legislaturas, aquele Estado em várias Legislaturas na Câmara Federal,
já transferida para esta Capital de quem fui colega, a quem conheço, e sei do
seu _espírito brilhante~ sempre voltado para os problemas do seu Estado, o
Piauí.
O homenageado é filho do velho Senador Joaquim Pires Ferreira, querepresentou o Piauí no Senado Federal. Portanto, é uma família Ilustre, de homens públicos. EJe, Jurandir P!res Ferreira, o ilustre patrício que recebe esse
galardão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Portanto, Sr. Presidente_, quero registrar nos Anais da Casa este convite,
que recebo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com o programa e coin a
declaração de que receberá- a esta hora está recebendo- a primeira placa
de prata da Primeira Legislatura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados, por esse eminente homem público, ao Brasil
e ao Município.
Devo dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Jurandir Pires Ferreira, homem ilustre, pensador e político, tem obras publicadas. Sem sombra de dúvida, é professor catedrático da antiga Escola Politécnica, hoje Escola de Engenharía do Rio de Janeiro, de várias cadeiras, não só uma,_ que exerce com proficiência, cultura e talento.

O Sr. Ew!lásio Vieira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não.
O Sr. En!lásio Vieira- Ao ensejo do registro da homenagem que, neste
momento, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro presta ao Professor Jurandir Pires Ferreira, faz V. Ex~. também, uma homenagem justa a esse grande
brasileiro, ao exaltar suas várias qualidades. Tive a ventura de conhecer o
Professor Jurandir Pires Ferreira, quando S. Ex' era titular do IBOE, através
do inolvidável Deputado Federal Leoberto Leal. O Professor Jurandir é realmente um homem de uma cultura extraordinária, de uma inteligência, de uma
sensibilidade, grande mestre, mas também um grande homem de vocação
pública. Em todas as iniciativas no Rio de Janeiro, de qualquer natureza, ele
sempre deu sua contribuição. Tem sido realmente um grande brasileiro. Por
isso, nesta oportunidade, quero associar-me a V. Ex~. não só em meu nome
pessoal, mas na qualidade de Líder do Partido Popular. O Dr. Jurandir Pires
Ferreira é um grande brasileiro, e foi uma das figuras de grande valor na colaboração do grande Governo de Juscelino Kubtschek. Era esta a manifestação
que me cabia fazer nesta oportunidade.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu agradeço, sensibilizado, a manifestação de V. Ex~. ao destacar a personalidade invulgar desse homem público,
que tantos serviços prestou ao País.

O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Ex11 um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Com prazer.

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex' translada para o plano nacional uma homenagem que, realmente, não se podia
conter no plano regional. A homenagem que a Câmara do Rio de Janeiro
presta hoje ao Professor Jurandir Pires Ferreira deve ter esse cunho nacional
que V. Ex~ lhe empresta. Realmente, ele tem sido mestre de sucessivas ge-
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raç~es,

além de ter dado um exemplo como Parlamentar, como homem público, e integrante de uma família, como V. Ex• jâ salientou, que tem dado a este
País relevantes colaborações. Eu felicitei V. Ex•, porque translada para o plano nacional a homenagem que não se pode confinar no âmbito do Rio de Janeiro. Eu interpreto também o pensamento do PMDB.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Portanto, Sr. Presidente, recebemos
duas manifestações que engrandecem ó nosso pronunciamento. A do Líder
do Partido Popular, através do nobr~ senador Evelásio Vieira, e a palavra de
solidariedade também do PMDB, pela voz do nobre Senador Nelson Carneiro.
Como Diretor do IBGE, o Brasil deve a ele a publicação da magnífica
obra Municipios Brasileiros. se não me engana a memória, em vinte e dois volumes, em que cada volume trazia um extrato da história dos municípios de
toda_ a Nàção. Eu tenho essa obra que enriquece a biblioteca dos estudiosos
no assUnto.
·
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Se-nadores:
Merece.especiat atenção·das classes ruralistas a atuação que vem desenvolvendo, no sentido de promover um cadastramento- dos trabalhadores do
campo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro do Sul, mediante
bem elaborado questionârío, de que recebemos, cópia, assinada pelo seu Presidente, Sr. Eidelo Kiaus Penhar.
Além de organizar um fichário dos mais completos, a respeito dessas estidades de classe no País, es·se sindiCato lez uma _pesquisa, no seu rrieio rural,
distribuindo trezentos foimulãrios em trinta localidades, atingindo- a cem por
cento o· número de respostas obtidas.
Pelos iilforriles assim obtidos; conseguiu--se ur levantameilto das condiçõeS precâria-s em que vive o' homem rUral brasileiro. A principaJ reclamação dà classe se refere ao esCoamento da produção, subindo o frete de cinqüenta a oitenta Por cento do nOrmal, dadas as precãrias condições de tráfego
das rodovias·.
A segunda reclamaÇão .se refere às deficíências notórias da eletrificação
rural, havendo sugestões rio sentido de que, no caso daquela região gaúcha,
procure a classe valer...:se de Cervale, do Vale do Jaguari, com sede em Santa
Maria.
Apontam os inquéritos como fator mais irriportante do êxod~ rural a escassez de terras tituladas, quandO o pequeno proprietãrio não tem condições
de mante!-se· no meio, com cada filho", depois da cónscríção milita·r ou da
maioridâde, buscando colocação ·na cidade. Sozinhos, acabam vendendo a
propriedade, por insuficiênCia- de braços.
ReClama-se ao Govern·o maior atenç~o para o pequeno produtor,
concedendo-se crédito mais fãcil para os que disponham de menos de vinte
hectares e, no caso de posseiro,' arranjando um sistC:ma de garantia pelos frutos.
·
Reclamam, ainda, os trabalhadores Turais quanto ao custo dos arrendamentos, sustentando que as carteiras de créçlito deveriam observar as leis vigentes reguladoras da matéria, exigindo que todos os contratos de parceria e
arrendamento sejam· baseados em lei, para coibir abusos.
Quarenta por cento dOs propríetãrios têm receio de assiriar as carteiras
de trabalho, cumprindo ao siridiCato esclarecê-los a respeito da segurança que
.
ela dá aO trabalhador e ao·empregado..
Quâse todos...:... 'noventa .e um por cento dos entrevistados- dizem:que o
GoVerno deveria· fixar o preçO nlíriimti dos produtos coni antecedência de noventa dias 8. colheita, considerando a maioria regular a Assistência Técnica d3.
EMATER; há m'ilis opin:íões a favor da conservação da natureza do que
quanto ao empreg'o de fer'tlliza'ntes, considerando 95% válida a liberação da
semente criOula para quênr plante menos de t'ririt~ hectares.
·Cirtci.'üeilta .e qila:tro por Cento dos entreVistados· acham que o Banco do
Brasil não ajuda, _o àgricultor maS apenas ,se'rVe, exigindo juro :maiS accesSível
para o_ peqUeno-'· proprietário.
·
CinqUenta "e -um- por· cenío .-não ·corifiain em senientes certificadas,
exigindo-se,. por · isso, "'qlai.ór fiscalização pelas 'carteiras de crédito,
responsabiliiaitdo-se os fornecedores, pOiS o agriCultor jamais semeari~ uma
semente q'ue ·não germiná,.enqtianto _se torna óbvio_ que uma lavoura replantada gera prejuízo&. Oiteiita- e- nove por ce:ilto rião se sentem apoiados pelo
Governo, pa:ra -pe-nTianecer nO meio rural; setenta e dois por cento concordam
em contribuir pára o FUNRURAL.com 4% em vez de 2,5, para ter benefícios
diretos e reais.
Diante dessa pesquisa~ esperamoS· que as autoridades do Ministério da
Agricultura.e da SEPLAN, estendam a pesquida ao âmbito nacional e, sobre-
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tudo, busquem atender aos reclamos nela contidos, para melhorar o desempenho da agricultura no País.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Com a terceira Enciclica de seu Pontificado, que versa sobre o trabalho
humano- Laborem Exercens (Mediante o Trabalho). João Paulo II dã prosseguiineilto, atualiza e Consolida a Doutrina Social da Igreja, noventa anos
depois da publicação da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII que delineou os
seus parâmetrOs fundamentais.
As Encíclicas anteriores, Redemptos Hominis e Dives in Misericordia,
constituem com a Laborem Exercens- concluída no dia 14 de setembro de
1981, depois que o Santo Padre se recuperou do infame atentado terrorista
que traumatizou todo o mundo civilizado, - uma trilogia-síntese das reflexões e diretrizes do seu Pontificado.
Esta nova Mensagem do Papa João Paulo II é uma análise profunda em
que os problemas do trabalho, na perspectiva da história da civilização e dos
supremos interesses do homem, são exaustivamente examinados à luz da
Doufriiia Social da Igreja.
Os conflitos entre o trabalho e o capital, os direitos dos homens do tra~
balho, a dimensão religiosa do trabalho, em que ~·o homem, criado à imagem
de Deus, participa, mediante o seu trabalho, na obra do Criador", são capítulos fundamentais desse documento pontifício.
Na opinião de Dom Eugênio de Araujo Sal~, em artigo sobre a Laborem
Exercens e~o trabalho e a dignidade humana", publicado no ..Jornal doBrasil" de 19 de setembro de 1981), ..pela primeira vez," numa Encíclica, "E formulada afirmação decisiva: a reação contra as iniqiiidades do capitalismo liberal teve um valor ético, despertando a solidariedade dos oprimidos. Entretanto, esses mesmos resultados válidos, seqüestrados por um coletivismo de
inspiração marxista, eram enclaustrados no mesmo materialismo e "economicismo": deixaram persiStir injustiças flagrantes ou criaram outras novas".
"Abrem-se apenas espaços para novos modelos que configurem a sociedade
com as imensas potencialidades oferecidas pela tecnologia moderna. O fundamento exigido estã na dignidade do operário. Em conseqüência, seu labor
possui um valor hierarquicamente superior ao capital. Contudo, entre ambos,
não deve haver antinomias, mas integração".
Em seu artigo, o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro acentuou que
"João Paulo II, em termos límpidos e serenos, repudia tanto o capitalismo liberal, mais de uma vez intitulado ..capitalismo rígido", quanto o coletivismo
marxista".
Ambos se fundamentam em radical materialismo e no "economicismo".
A Encíclica do Papa João Paulo 11 pulveriza conceitos obsoletos, e as iniqUidades que se praticam em função dos posicionamentos ·~capitalista" ou
rnarxista", a respeito dos sindicatos, dos direitos dos trabalhadores notadamente o direito de greve, dos salárioS, e da problemática geral do trabalho.
A Encíclica enfatiza a dignidade do trabalho e sua prioridade sobre o capital; reafirma o direito à propriedade e aos meios de produção; fulmina as
concepções do coletivismo marxista e do capitalismo liberal; condena o desemprego como mal intolerãvel, e o despojamento dos humildes e marginalizados.
A volumam-se, após a divulgação da Laborem Exercens, simultaneamente editada em diversas línguas, as anãlises e tentativas de exegese dessa magnífica Encíclica, que se Situa na altitude atingida pela memorável Rerum Novarum (Leão XIII, 1891), incontestavelmente a fonte geradora de todo o movimento social contemporâneo da Igreja Católica, consubstanciado nos documentos posteriores- Quadragésimo Anno, Ma ter et Magistra, Pacem in Terris e Populorum Progressio.
O Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Luciano Mendes, em seu pronunciamento a respeito do assunto, declarou que a Encíclica sobre o trabalho humano significa "uma mensagem clara para o povo brasileiro entender a sua atual conjuntura. E. uma inestünável contribuição que permite compreender melhor a situação atual, ediscernir as verdadeiras soluções para além das interpretações de alguns católicos". (Declaração ao .. Correio Braziliense" de 15 de setembro de 1981).
Entfe os pontos considerados chaves para compreensão da situação brasileira, a Encíclica recém-divulgada contém ensinamentos doutrinários de
conteúdo humanístico, quando assinala que "o trabalho é para o homem e
não o homem para o trabalho".
O Senador Jarbas Passarinho- vítima de soez intriga que tentou levantar o clero contra a sua pessoa- embora injustiçado pelas interpretações deformadoras de seu corajoso posicionamento acerca da manipulação facciosa
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de algumas CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), também se manifestou
sobre a Laborem Exercens, dizendo que se baseava nos comentários de Dom
Luciano Mendes, para ele "intérprete insuspeito: o documento rejeita tanto a
solução coletivista marxista quanto a solução do capitalismo liberal. E o Santo Padre não poderia se manifestar de outra forma".
O Presidente do Senado lembrou que, desde 1962, vem combatendo a
prorriedade privada "como vaca sagrada", declarando-se eufórico-" estou
batendo palmas ardorosamente". O Senador Jarbas Passarínho lembra que
João Paulo II praticamente sintetiza o teor da Encíclica na frase que, por sua
intervêniencia, foi ihCotporada~ao programa do PDS, segundo a qual "sobre
toda propriedade privada pesa uma hipoteca social''.
Senhor Presidente, Depois dOs vários discursos que pronunciei desta tribuna, exaltando a
fascinante personalidade de Sua Santidade, o Papa João Paulo I l, como incomparável Pastor c autêntico estadista, não poderia deixar de solicitar a incorporação ao texto destas minhas ligeiras considerações, da sua terceira
Encíclica, Laborem Exercens, à semelhança do que já o fizeram alguns eminentes Senadores e Deputados, nas duas Casas do Congresso Nacional.
Nenhum brasil• iro poderá jamais esquecer a apoteótica peregrinação do
Santo Padre, em julho de 1980, quando percorreu o território brasileiro, de
Norte a Sul do País, e transmitiu ao iiosso povo, em homilias imorredouras, a
sua preciosa mensagem de fé, e:,peninça, fraternidade, justiça social, paz e
bem-estar para todos os seres humanos.
São estas as considerações que desejaria formular nesta oportunidade.
(A-fuito bem.1)

•

DOCUMENTO X QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
PAPA: TRABALHO HUMANO tA CHAVE DA QUESTÃO SOCIAL

•

•

Veneráveis irmãos c dilectos filhos e filhas: saúde e bênção apostólica!.
É mediante o trabalho que o hómem deve procurar-se o pão quotidiano
e contribuir para o progresso contínuo das ciências e da técnica, e sobretudo
para a incessante elevação cultural e moral da sociedade, na qual vive em comunidade com os próprios irmãos. E com a palavra trabalho é indicada toda
a atividade realizada pelo mesmo homem, tanto manual como intelectual, independentemente das suas características e d"as circunstâncias, quer dizer
toda a atividade humana que se pode e deve reconhecer como trabalho, no
meio de toda aquela riqueza de atividades para as quais o homem tem capacidade e está predisposto pela própria nafu-reza, em virtude da sua humanidade. Feito à imagem e semalhança do mesmo Deus no universo vísfvel e nele
estabelecido para que dominasse a terra, o homem, por isso mesmo, desde o
princípio é chamado ao trabalho~ O trabalho é uma das características que
distinguem o homem do resto das criaturas, cuja atividade, relacionada com a
man~'tenção da própria vida, não se pode chamar trabalho; somente o homem tem capacidade para o trabalho e somente o homem o realiza preenchendo ao mesmo tempo com ele a sua existência sobre a terra. Assim, o trabalho comporta em si uma marca particular do homem e da humanidade, a
marca de uma pessoa que opera numa comunidade de pessoas; e uma tal marca determina a qualificação interior do mesmo trabalho e, em certo sentido,
constitui a sua própria natureza.
Introdução

I.

•

O trabalho humano a nowmta anos da "rerum novarum"

Dado que a 15 de maio do corrente ano se completaram noventa anos da
data Qa publicação - que se ficou a dever ao grande Sumo Pontífice da
·~questão social", Leão XIII - daquela Encíclica de importância decisiva,
que começa com as palavras Rerum NMarnm. eu desejo dedicar o presente
documento exatamente ao trabalho humano; e desejo mais ainda dedicá-lo ao
homem, visto no amplo contexto des_sa realidade que é o trabalho. Efetiva~
mente, conforme tive ocasião de dizer na Encíclica Redemptor Hominis,
publicada nos inícios da minha misSão &e serviço na Sede Romana de São Pedro, se o homem '"é a primeira e fundamental via da Igreja", e isso precisa~
mente sobre a base do imperscrutável mistério da Redenção de Cristo, então
é necessãrio retornar incessantemente a esta via e prossegui-la sempre de.no~
vo, segundo os diversos aspectos, nos quais ela nos vai desvelando toda a ri~
queza e, ao mesmo tempo, tudo o que de árduo há na existência humana
sobre 3 terra.
O trabalho é um desses aspectos, perene e fundamental e sempre com
atualidade, de tal sorte que exige constantemente renovada atenção e decidido testemunho. Com efeito, surgem sempre novas interrogações e novos
problemas, nascem novas esperanças, como também motivos de temor e
ameaças, ligados com esta dimensão fundamental da existência humana, pela
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qual é construída cada dia a vida do homem, da qual esta recebe a própria
dignidade específica, mas na qual está contido, ao mesmo tempo, o parâmetro conStante dos esforços humanos, do sofrimento, bem como dos danos e
das injL;~stiças que podem impregnar profundamente a vida social no interior
de cada uma das nações e no plano internacional. Se é verdade que o homem 1
se sustenta com o pão granjeado pelo trabalho das suas mãos- e isto equivale a dí:b.::r, não apenas com aquele pão quotidiano mediante o qual se mantém
vivo o seu corpo, mas também com o pão da ciência e do progresso, da civili- ·
zação e da cultura - então é igualmente verdade que ele se alimenta deste
pão com o suor do rosto; isto é, não só com os esforços e canseiras pessoais,
mas também no meio de muitas tensões, conflitos e crises que, em relação
com a realidade do trabalho, perturbam a vida de cada uma das sociedades e
mesmo da inteira humanidade.
Celebramos o nonagésimo aniversário da Encíclica Rerum Nomrum em .
vésperas de novos adiantamentos nas condições tecnológicas, económicas e
políticas, o que- na opinião de muitos peritos- irá influir no mundo do
trabalho e da produção, em não menor escala do que o fez a revolução industrial do século passado. São vârios os fatores que se revestem de alcance geral,
como sejam; a introdução generalizada da automação em muitos campos da
produção; o aumento do custo da energia e das matérias de base; a crescente
tomada de consciência de que é limitado o património natural e do seu insuportável inquinamento; e o virem à ribalta, no cenário político, povos que,
depois de séculos de sujeição, reclamam o seu legítimo lugar no concerto das
nações e nas decisões internacionais. Estas novas condições e exigêncüis irão .
requerer uma reordenação e um novo ajustamento das estruturas da economia hodierna, bem como da distribuição do trabalho. E tais mudanças poderão talvez vir a significar, infelizmente, para milhões de trabalhadores qualificados o desemprego, pelo menos temporário, ou a necessidade de um novo
período de adestramento; irão comportar, com muita probabilidade, uma diminuição ou um crescimento menos rápido do bem-estar material para os
países mais desenvolvidos; mas poderão também vir a proporcionar alívio e
esperança para milhões de homens que hoje vivem em condições de vergonhosa e_indigna miséria.
Não compete à lgreja analisar cientificamente as possíveis conseqüências
de tais mutações para a convivência humana. A lgreja, porém, considera sua
tarefa fazer com que sejam sempre tidos presentes a dignidade e os direitos
dos homens do trabalho, estigmatizar as situações em que são violados e contribuir para orientar as aludidas mutações, para que se torne realidade um
progresso autêntico do homem e da sociedade.
2.

Na linha dv desem·olrimento orgânico da açào e do ensino socia,Z da Igreja

É fora de dúvida que o trabalho, como problema do homem, se encontra
mesmo ·ao cei1tr0-haqiiela "questão social", para a qual se têm voltado de
modo especial, durante os quase cem anos decorridos desde a publicação da
melicionada Encíclica, o ensino da Igreja e as múltiplas iniciativas tornadas
em continuidade com a sua missão apostólica. Dado que é meu desejo concentrar as reflexões que se seguem no trabalho, quero fazê-lo segundo a orientação do Evangelho, para extrair do patrimônio do mesmo Evangelho "coi~
sas novas e coisas velhas". O trabalho, certamente, é uma coisa "velha", tão
antiga quantO o homem c sua v-ida sobre a face da terra. A situação geral do
homem no fundo contemporâneo, diagnosticada e analisada nos vários aspectos geográficos, de cultura e de civilização, exige todavia que se descubram os novos significados do trabalho humano e, além disso, quC-se formulem as novas tarefas que neste setor se deparam indeclinavelmente a todos
os homens, à família, a cada uma das nações e a todo o gênero humano,_ e por
fim, à própria Igreja.
Neste espaço dos noventa anos que passaram desde a publicação da
Encíclica Rernm Novarum, a questão social não cessou de ocupar a atenção
da Igreja. São testemunho disso os numerosos documentos do Magistério,
emanados quer dos Sumos Pontífices,- Quer do II Concflio do Vaticano; são
testemunho disso, igualmente, as enunciações dos diversos Episcopados; e é
testemunho disso, ainda, a atividade dos vários centros de pensamento e de
inicíatiVáS--concret~s de a!?ostolado, quer a nível internacional, quer a nível
das Igrejas locais. E difícil enl!merar aqui, de forma pormenorizada, todas as
manife.SütÇões d8. viva aplicação da Igreja e dos cristãos no que se· refere à
questão social, porque elas são muito numerosas. Como resultado do
Concílio, tornou-se o principal centro de coordenação neste campo a Pontifícia Comissão "Justitía et Pax." ~ A mesma Comissão encontra Organismos
seus correspondentes no âmbito das Conferências Episcopais singularmente
consideradas. O nome desta instituição é muito significativo. Ele indica que a
questão social deverá ser tratada no seu aspecto integral e complexo. O empenhamento em favor da justiça deve andar intirna111ente unido à aplicção em
prol da paz no mundo contemporâneo. Constitui, certá.mente, um pronuncia-
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menta a favor deste dúplíce empenhamento a dolorosa experiência das duas
grandes guerras mundiais que, ao longo dos últimos noventa anos, abalaram
muitos países, tanto do continente europeu, quanto, ao menos parcialmente,
dos outros continentes. E pronuncia-se a seu favor, especialmente desde o fim
da segunda guerra mundial para cá, a ameaça permanente de uma guerra nuclear e, a emergir por detrás dela, a perspectiva de uma terrfvel autodestruição.
Se seguirmos a linha princlipal de desenvolvimento dos documentos do
supremo Magistério da Igreja, encontramos neles a confirmação explícita
precisamente de um tal modo de enquadrar o problema. Pelo que diz respeito
à questão da paz no mundo, a posição~chave é a da Encíclica Pacem in ferris
do Papa João XXIII. Por outro lado, se se considera o evoluir da questão da
justiÇa social, deve notar-se o seguinte; enquanto no período que vai desde a
R.erum Novarum até à Quadragesimo Anno de Pio XI, o ensino da Igreja se
concentra sobretudo em torno da justa solução da chamada questão operária
no âmbito de cada uma das nações, na fase sucessiva o mesmo ensino alarga o
horizonte às dimensões do mundo inteiro. A distribuição desproporcionada
de riqueza e de miséria e a existência de países e continentes desenvolvidos e
de outros não-desenvolvidos exigem uma perequação e que se procurem as
vias para um justo desenvolvimento de todos. Nesta direção procede o ensino
contido na Encíclica Matr:r et Magistrado Papa João XXIII, bem como na
Constituição pastoral Gaudium et Spes do II Concílio do Vaticano e na Encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI.
Esta direção seguida no desenvolvimento do ensino e também da aplicação da lgreja, quanto à questão social, corresponde exatamente ao reconhecimento objetivo do estado das coisas. Com efeito, se em tempos passados
se punha em relevo no centro de tal questão sobretudo o problema da "classe". em época mais recente é posto ·em primeiro plano o problema do .. mundo". Por isso, deve ser tom:;tdo em consideração não apenas o âmbito da classe, mas o âmbito mundial das desigualdades e das injustiças; e, como conseqüência; não apenas a dimensão da dasse, mas Sim a dimensão mundial das
tarefas a assumir ria caminhada que hã-de levar à realizaç~o da justiça no
mundo contemporâneo. A anãlise completa da situ3.çã0 do mesmo mundo
dos dias de hoje manifestou de maneirà ainda mais profunda e inais cabal o
significa-do da anterior análise das inj'ustiçà.S Sóciais; e é o significado que hoje
em dia se deve atribuir aos esforços qUe' ~endem a C~mstruir a justiÇa na terra,
não encobrindo com isso as estruturas-injustas, mas demandando a revisãO e
a transformação das mesmas -numa dir:nensão mais universal.

3.

O problema do trabalho. chave da questão social

No meio de todos estes processos _:_quer da diagnose da realidade social
objetiva, quer paralelamente dO ensino da Igreja no âmbito da compleXa e
multiplice questão social-~ problerria dó trabalho humano, como é natural,
aparece muitas vezes. Ele é,. de certo modo, uma componente fixa, tanto da
vida social como· do e.nsi.flO da Igreja. Neste ensino da Igreja, aliãs, o dedicar
atenção ao-problema rerno:o\a a témpos mUito pára além dos óltimos noventa
anos. ~ doutrina soci~l ctit.· .~jgrej.i;_ efetivaii)ente, tem a sua fonte na Sagrada
Escritura, ã cori:Jeç<ir ~o·.L.L~ritdo GênesiS e~ em partic'ular no Evangelho e nos
escritos dos tempos a·p~S·~?fi~s. De.i;licaJ;" a~enÇ?,o a:os problemas sociais faz
parte desde os inícios._ ~9. e:~~il1o da Igreja _e da sua concepção do homem e da
vida social e, especíalmb}_te;:_dimorai·soçial_que foi sen~~ elaborada ~egundo
as n~cessidaçles d~s div~~SilS.~~cas.
ial P.~trimô.nio_t~adicional fo!_depois
herdado e desenvo.lVi~o._P.(:fE,-e.ôiirlo dos_ Sumos·P?.ntífi~s s_~bre a moderna
·~questão sbcial'', a parti/~~Êritíclica·~~rum'·.Nf!.Vflrum. E no conte~to de tal
·~questão", ·o-probleriüi ~O~tfâb~fho foí objetO· ~e uma 'contíriua atualização,
mantendo sempre 3 baS~.;Cris"iã d~quela verdade que -po~emos chaniar perene.
Ao voltafmOs .no:~fe~.~~(cf.ciôÇumento uma~ vez mais a este 'p!obl.ema -se~ 'ter~ intenção! a!iã~_:_.-~e:.:\C1ç~·~f9_d<?s os tem:~;;:_qu~_lP~.dizCm re$pCito_-:não é tánto· para ·c~lig.in~ r.e)?.C.tj~__p:quejã se enCóri~ra: contido nos ·enshiameri~
tos da igr~ja,_ mas s~breiu~?.1'~;a.·_pçf em relevo.,...._ possiVelmente mais dó que
foi feito até agora- o fa~Q d.e-.ql(e Qtrabalho humano é uma chav:e, provavelmente a chave essenci~l,· de':ió~ à l;lu~stão soc~al, se. nós procu~~rmos vê-la
verdadeiramente sob o pOiltO '.de.,visi3·do bem dO ho"mem. E se a ·solução·ou melhor, a gradual soluÇã~:...;.:·4ã..CJ~tão so~ial, que_continuam:ente serepresenta e se vai tornando caçia veimaisoçomplexa, deve ser buscada no ,sentido de ""tornar a vida hur;nan~·.m.~i:i)Üi,rriap:.a···, e~tão P?r isso mesmo a chave
que é o trabalho humano, assum~·\1~~- i~pQrtâ1Jcla fundamental e decisiva.

_um

O Tnib~~~ ~·o: H~em
No Livro do Génesis
... ·:· ,
A Igreja está convencida de qÚe.Ç·ü:aba.JhO constitui uma dimensão fun~
damental da existência do homerf.í .soOre â _terra. E ela radica-se nesta convicção também ao considerar todo o·p:;ttrirnÔnio das múltipla~ ciências centralizadas no homem: a antropologia·, a; paleontologia, a história, a sociolo-
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gía, a psicologia, etc.: todas elas parecem testemunhar de modo irrefutável
essa realidade. A Igreja, porém, vai haurir esta sua convicção sobretudo na
fonte da Palavra de Deus revelada e, por conseguinte, aquilo que para ela é
uma convicção da inteligência adquire ao mesmo tempo o carãter de uma
convicção de fé. A razão está em que a Igreja- vale a pena acentuá-lo desde
já- acredita no homem. Ela pensa no homem e encara~o não apenas ã luz da
experiência histórica, não apenas com os subsídios dos múltiplices métodos
do conhecimento científico, mas sim e em primeiro lugar à luz da Palavr:a revelada de Deus vivo. Ao referir-se ao homem ela procura exprimir aqueles
desígnios eternos e aqueles destinos transcendentes que Deus vivo, Criador
Redentor, ligou ao homem.
A Igreja vai encontrar logo nas primeiras pâgihas do_Livro do Génesis a
fonte dessa sua convicção de que o trabalho constitui uma dimensão funda~
mental da existência humana sobre a terra. A análise desses textos_ torna-nos
cônscios deste facto: de neles- por vezes mediante um modo arcaico de manifestar o pensamentO - tetem sido expressas as verdades fundamentais pelo
que diz respeito ao homem, jâ no contexto do mistério da Criação. Estas v'erdades são as que decidem no homem, desde o princípio, e que, ao mesmo
tempo, traçam as grandes linhas da sua existência sobre a terra, quer no estado de justiça original, quer mesmo depois da ruptura, determinada pelo pecado,- da aliança original do Criador com a criação no homem. Quando este,
criado Hà imagem de Deus ... varão e mulher", ouve as palavras .. Prolificai e
multiplicai-vos enchei a terra e submetei-a", mesmo que estas palavras não se
refiram direta e explicitamente ao trabalho, indiretamente já lho indicam, e
isso fora de quisquer dúvidas, como uma atividade a desemperihar no mundo.
M3.is ainda, elas patenteiam a mesma essência mais profunda do trabalho. O
. holnem é imagem de Deus, além do mais, pelo mandato recebido do seu Cria~
dÚr de submeter, de dominar a terra. No desempenho de tal mandato, o homem, todo e qualquer ser humano, reflete a própria ação do Criador do universo.
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O trabalho entendido como uma atividade ·~transitiva", quer dizer, uma
atividade de modo tal que, iniciando-se no sujeito humano, ·se endereça para
um objeto exterior, pressupõe um específico domínio do homem sobre a "terra"; e, por sua vez, confirma e desenvolve um tal domínio. É claro que sob a
designação ~•terra", de que fala o texto bíblico, deve entender~se primeiro que
toda aquela parcela do universo visível em que o homem habita; por extenso,
porém, pode entender-se todo o mundo visível, na medida em que este se encontra dentro do raio da influência do homem 'C da sua pro~ura de prover às
próprias necessidades. A expressão •~submeter a terra" tem um alcance imenSo. El~ indica todos os recursos que a mesma terra (e indiretamente o mundo
visível) tem escondidos em si e que, mediante a ativiôade consciente do homem, podem ser descobertas e opo,rtunamente utilizadas por ele. Assim, tais
palavras, postas logo ao princípio da Bíblia, jamais cessam de ter atualidade.
Elas abarcam igualmente todas as épocas passadas da civilização e da eConon_iia, bem como toda a realiçl~de contemporânea;, e meSmo as futuras fa,ses do
progresso, as quais, em. certa medida, talvez se estejam já ·a delinear, mas em
grande parte permanecem ainda para o homem ·_algo quase desconhecido e recôndito.
Se por vezes se fala de períodos de ..aceleraç8.o•• na vida ecoiiômica e Da·
civi.lizaçãç da humanidade ou de alguma nação em particular, coligando tais
••acelerações'' ao progresso da ciência e da técriiCa e, especialmente às desco:beitits decisivas para vida sócio-ecOnõffiica, pode ao mesmo tempo dizer-se
que n_enhuma dessas ~·acelerações" faz com que fique superado o conteúdo
essen.cial daquilo que foi dito naquele antiquíssimo texto bíblico. O homem,
ao tornár-s~- mediante o seu trabalho- cada vez mais serihor da terra e ao
conSolidar - ainda mediante o tr"abalhO --o seu domínio sobre o mundo
·visível em QlJal<iuer hipótes~ e_em.to_das as fase·s deste processo, permanece na
l.inha daquela dispo_sição original do Criador, ;:t Qual se mantém necessária e
iridissoluvelmént~· ligã.da ao fato de o homem ter sido criado, como varão e
mulher, ·~à i'magCm de Deus-". E, ao mesmo tempo, tal processo ê univerSal;
atiran·ge todos. os ~omens, todas as gerações, todas as fases do progresso eco~
nômico e. cultural ~. simultâneamente, é um processo- que··se atua em todOs e
cada um dos holnens. em todos os sujeitos humanos conscientes. -TOdos e
cada um são contelnporâneament'e por ele. abarcados. Todos e cada um, em
medida adeqUada e num número incaléulável de modos, tomam parte em tal
processo gigantesco, mediante o qual o homem "submete a terra" c.om o seu
trabalho.
5. O trabalho em sentido objetivo: a técnica
Esta universalidade e, ao mesmo tempo, esta mu.Itiplicidade de tal processo de ··submeter a terra". projetam luz sobre o trabalho humano, uma vez
que o domínio do homem sobre a terra se realiza no trabalho e mediante o
trabalho. Assim, vem ao de cima o significado do mesmo trabalho em sentido
objetivo, o qual tem depois a sua expressão nas várias épocas da cultura e da
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civilização. O hom-em dOmina- a- terra- qiief-pelo fato de domesticar os animais
e tratar deles, granjeando assim o alimento e o vestuário de que precisa, quer
pelo facto de poder extrair da terra e dos mares diversos recursos naturais.
Mas o homem, além disso, ••submete a terra" muito mais quando começa por
cultivá~la e, sucessivamente, reelabora os produtos da mesma, adaptando-os
às suas próprias necessidades. A agricultura constitui assim um campo primário da atividade económica e, mediante o trabalho humano, um fator indispensável da produção. A indústria, por sua vez, consistirá sempre no conjugar as riquezas da terra- quer se trate dos recursos vivos da natureza, quer
dos produtos ·cta agricultura, quer, ainda, dos recursos minerais ou químicos
-com o trabalho do homem, tanto o trabalho físico como o intelectual. Isto
é válido, num ce~to sentido, também Df:? campo da chamada indústria dos serviços e no campo da investigação pura ou aplicada·.
·
_
Hoje em dia na indústria e na agricultura a atividade do homem, em muitos casos, deixou de ser um trabalho prevalentemente manual, uma vez que os
esforços das mãos e dos músculos passaram a ser ajudados pela ação de máquinas e de mecanismos cada vez mais aperfeiçoados. Não somente na indústria, mas também na agricultura, nós somos testemunhas das transformações
que foram possibilitadas pelo gradual e contínuo progresso da ciência e da
técnica. E isto, no seu conjunto, torn'óu-se historicamente causa também de
grandes viragens da civilização, a partir das origens da .. era industrial", passando pelas sucessivas fases de desenvolvimento graças às novas técnic~s, até
se chegar às da eletrônica ou dõs ••ffiícroprocessores" nos últimos anos.
Se pode parecer que no processo industrial é a máquina que "trabalha",
enquanto o homem só cuida nela, tornando possível e mantendo de diversas
maneiras o seu funcionamento, também é verdade que, precisamente por isso,
o desenvolvimento industrial serve de base para se repropor de um modo
novo o problema do trabalho humano. Tanto a primeira industrialização,
que fez com que surgisse a chamada questão operãria como as sucessivas mudanças industriais e pós-ináUstriais demonstram claramente que, mesmo na
época do "_trabalho" cada dia mais mecanizado, o sujeito próprio_ do trabalho
continua a ser o homem.
O desenvolvimento da indú~tria e dos diversos Setores com ela iigadóS,
até se chegar às mais modernas tecnologias da electrônica, especialmente no
campo da miniaturização, da informátiCa, da telemática e outros, indica o papel imenso que, na interação do sujeito e do objeto do trabalho (no sentido
mais amplo desta palavra), assume precisamente aquela aliada do mesmo trabalho gerado pelo pensamento humano, que é a técnica. Neste caso, entendida não como uma capacidade ou aptidão para o trabalho, mas sim como um
conjunto de meios de que o homem se serve no próprio trabalho, a técnica_é
indubitavelmente uma aliada do__ homem. Ela facilita-lhe o trabalho,
uperfeiçoa-o, acelera-o e multiplica-o; faVorece o progresso- eln funÇão de um
aumento da quantidade dos produtos do trabalho e aperfeiçoa mesmo a qualidade de muitos deles. Mas é_ um fato, por outro lado, que nalguns casos_a
técnica de aliada pode também transformar-se quase em adversária do homem, como sucede: quando a .mecanização do trabalho "suplanta" o mesmo
homem, tirando-lhe todo o gos.to pessoal e o estímulo para a criatividade e
para a responsabilidade; igualmente, quando tira o emprego a muitos trabalhadores que antes estavam empregados; ou ainda quando, mediante a exaltação da máquina, reduz O homem a ser escravo da mesma.
Assim, se as palavras bíblicas .. subm~tei a terra", dirigidas ao homem
desde o princípio, forem entendidas no contexto de toda a época moderna, industrial, elas encerram em si -indubitavelmente tambêm uma relação com ·a
té.cníca, com aquele mundo de mecanismos e de máquinas, que é fruto de UIJl
trabalho da inteligência humana e a confirmaçãO histórica do domínio do homem sobre a natureza.
·
A épócá recente ·da· hist6ria- dá. human-idade,· e especialmente a de alg'u_mas sociedades, trouxe consigo Uma -juSta -afirlnaÇão- da técnica como-Um cod-fiéiente fundamental de- progresso·ecoriôrilico; ao meSmo tempo, pofém,Juiitamente com tal afirmação s"tifgirám e cohtfnuamerite estão-a surgii- as intúrogações esSenCiais respeitárites ao trabalho hurriano em relação com o seú.
sujeito, qu·e-é preciSamente õ homem. TãiS-Iriterrogações coritêm em si urriá
carga particular de conteúdos de tensões de caráter éticO-social. E poi isSo
elas constituem um desafio contínuo para ·mUitas e diVersas institUições, ·para
os Estados e os Goverhos, bem como para ·o-s-sisterrias e as or8;3ni:iaçõeS lntéinadonais; e -constitUem um desafio também paia a Igreja.
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6. O trabalho no sentido subjetil:o: o homem-sujeito do trabalho
Para continuar a nossa anâlise do trabalho em aderência às palavras da
Bíblia, em virtude das quais o homem tem o dever de submeter a terra, é preciso concentrarmos agora a nossa atenção _no trabalho no sentido subjetivo; e
isto muito mais do que fizemos pelo que se refere ao significado objetivo do
trabalho, porquanto tocamos só com brevidade aquela vasta problemática,
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que ê Perfeita e pormenorizadamente- cOnhecida dos estudiosos nos vários
campos e também dos mesmos homens do trabalho, segundo as suas especializações. As palavras do Livro do Gênesis, a que nos referimos nesta nossa
análise, falam de maneira indireta do trabalho no sentido objctivo; e de modo
análogo falam também do sujeito do trabalho; no entanto, aquilo que elas dizem é assaz- eloqüente e carregado de um grande significado.
O homem deve submeter a terra, deve dominá-la, porque, como ••imagem de Deus", é uma pessoa; isto é, um ser dotado de subjetividade, capaz de
agir de maneira programada e racional, capaz de decidir de si mesmo e tendente a realizar-se a si mesmo. E: como pessoa, pois, que o homem é sujeito do
trabalho. E. como pessoa que ele trabalha e realiza diversas ações que fazem
parte do processo do trabalho; estas, independentemente do seu conteúdo objetivo, devem servir todas para a realização da sua humanidade e para o cum~
primento da vocação a ser pessoa, que lhe é própria em razão da sua mesma
humanidade. As principais verdades sobre este tema foram recordadas ulti~
mamente pelo II Concílio do Vaticano, na Constituição '"Gaudíurii et Spes",
especialmente no capítulo primeiro dedicado à vocação do homem.
E assim aquele .. domínion de que fala o texto bíblico, sobre o qual estamos a meditar agora, não se refere só à dimensão objetiva do trabalho, mas
íntroduz-nos ao mesmo tempo na compreensão da sua dimensão subjetiva. O
trabalho, entendido como processo, mediante o qual o homem e o gênero humano submetem a terra, não corresponderá a este conceito fundamental da
Bíblia senão enquanto, em toâo esse processo, o homem ao mesmo tempo se
manifestar e se confirmar como aquele que .. domina". Este domínio, num
certo sentido, refere-se à dimensão subjetiva ainda mais do que â objetiva:
esta dimensão condiciona a -mesma natureza ética do trabalho. Não há dúvida nenhuma, realmente, dC? que o trabalho humano tem um seu valor ético, o
qual, sem meios termos, permanece diretamente ligado ao fato de aquele que
o realiza ser uma pessoa, um sujeito consciente e livre, isto é, um sujeito qUe
decide de si mesmo.
Esta verdade, que constitui num certo sentido·a medula fundamental e
pereOe da doutrina cristã sobre o trabalho humano, teve e continua a ter qm
significado primordial par·a a formulação dos importantes problemas sociais
ao longo de épocas inteiras.
A Idade Antiga introduziu .entre .os homens uma própria diferenciação
típica em categorias, segundo o tipo de trabalho que realizavam. O trabalho
que requeria do trabalhador o emprego das forças físicas, o trabalho dos
músculos e das mãos, era considerado indigno dos homens livres, e por isso
eram destinados à sua execução os escravOs. O Cristianismo, amPlíando alguns aspectos já própriOs-·
Antigo Testamento, nes~e ponto operou uma
transformação fundamental de" conceitos, partindo do conteúdo global da
mensagem evangélica, e sobretudo do fato de aquele que, sendo Deus, se tornou semelhante a nós em tudo, ter passado a maior parte dos anos da vida
sobre a terra junto de um banco de carpinteiro, dedicando-se ao trabalho manual. Esta circunstância constitui p-ór si mesma o niais eloql!ê!rite '"evangelho
do trabalho"; aí se torna pate-nte que o fundamento para determinar o valor
do trabalho humano não é em Primeiro lugar o gênero de trabalho que se realiza, mas o fatO de aquele que o executa ser uma pessoa. As fontes da dignidade do trabalho devem ser procuradas sobretudo não na sua dimensão objetiva, mas sim na sua dimeil:São subjetiv~.

ao

. El)l tal concepçã<? q~ase desaparece o próprio fundamento da antiga diferenciação dos ·homens em giu'pos, S:egundO .o gênero de trabalho q~e eles fa?iafl1, Isto não quer dizer que Otrabalho humano não possa e não deva Ser de
~Igtim- modc:> valoriz~do e: quajific~do de_um.ponto de vista obj~tivo. Isto,quer
dizer somente -que o primeirO: fundamento (fo valor do trabalha; é o mesmo
homem, o seu sujeito. E.relacfo~a-Se_cOm-"l.S~O "Irriediatainei:tte uiila cogclu,~~o
muito importante de natilf~a. étíé3.: eni{?ora s~j~ vei-da.de' que o lío~em e~t,á
~deStinado e é chamado aq trab_afhõ,. c9ntudo, "~ntes de ~a_Ís ~~da,ç tr~ballú> ~
Hpa~a_-o homem" e não O·honle~ "pa,ra O~irabalho~· .E por ~.sta·c~·n~lu~~O s_e
chega _a reconhecer jJ.!S!am_t;?n~e a- pp~c;miilê~cia do ~ignifi~3.dlf ~Ú~~ÍiV9 ~~~
trabalho sobre o. seu signifiCado objectivo. P"ai'tindo d.este inodO de entender
aS cbiS~s e supondo que diversos trabalh_os reaiizados peloS homens podem
ter um maior ou ni.enof valor objetivo, proCUramos todavia pôr em evidência
que cada um deles se mede sobretudo pelo padrão da dignidade do mesmo sujeito do trabalho, isto é, da pessoa, do homem que o executa. Por outro lado,
independentemente do trabalho que faz cada um dos homens e supondo que
ele constitui uma finalidade- por vezes muito absorvente- do seu agir, tal
finalidade nãO possui por si mesma um significado definitivo. De fato, em última análise, a finalidade do trabalho, de todo e qualquer trabalho realizado
pelo homem - ainda que seja o trabalho mais humilde de um ..serviço" e o
mais monótono na escala do modo comum de apreciação e até o mais marginalizador - permanece sempre o mesmo homem.
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Uma ameaça à hierarqUia dos l'alores

. Estas afirmações basilares sobre o trabalho, precisamente, resultaram
sempre das riquezas da verdade cristã, em particular da mesma mensagem do
"evangelho do trabalho", criando o fundamento do novo modo de pensar, de
julgar e de agir dos homens. Na época moderna, desde os inícios da era industrial, a verdade cristã sobre o trabalho teve de se contrapor às várias correntes
do pensamento materialista e econorriicísta.
Para alguns fautores de tais idéias, o trabalho era entendido e tratado
como uma espécie de ·~mercadoria'', que o trabalhador - especialmente o
operãrio .da indústria - vendia ao dador de trabalhador, que era o mesmo
tempo possessor do capital, isto ê, do conjunto dos-iilstrumentos de trabalho
e dos meios que tornam possível a produção. Este modo de conceber o trabalho encontrava-se especialmente difundido na primeira metade do século
XIX. Em seguida, as formulações explícitas deste-Sênero quase desapareceram, cedendo o lugar a um modo mais humano de pensar e de avaliar o trabalho. A interação do homem do trabalho e- do conjunto dos instrumentos e dos
meios de produção deu azo a desenvolverem-se diversas formas de capitalismo -paralelamente a diversas formas de -coletivismo- nas quais se inseriram outros elementos, na seqüência de novas circunstâncias concretas, da
ação das associações de trabalhadores e dos poderes públicos, e da aparição
de grandes empresas transnacionais. Apesar disso, o perigo de tratar o trabalho como uma "mercadoria sui generis" ou como uma "força" anônima necessária para a produção (fala-se mesmo de .. força-trabalho") continua a
existir ainda nos dias de hoje, especialmente quando a maneira do encarar a
problemática económica ê caracterizada pela adesão às premissas do "economismo'' materialista.
Para este modo de pensar e de julgar há uma ocasião sistemática e, num
certo sentido, até mesmo um estímulo, que são constituídos pelo acelerado
processo de desenvolvimento da civilização unilateralmente materialista, na
qual se dã inportância primeiro que tudo à dimensão objetiva do trabalho,
enquanto a dimensão subjetiva ·_tudo aquilo que estã em relação indireta ou
direta com o próprio sujeito do trabalho -fica num plano secundário. Em
todos os casos deste gênero, em todas as situações sociais deste tipo, gera-se
urna confusão, ou até mesmo uma inversão, daquela ordem estabelecida desde o princípio pelas palavras do livro de Génesis: o homem passa então a ser
tratado como instrumento de produção; enquanto que ele- ele só por si, in:.
dependentemente do trabalho que realiza- deveria ser tratado como seu sujeito eficiente. como seu verdadeiro artífice e criador. B precisamente esta inversão da ordem, prescindindo do programa ou da denominação sob cujos
auspícios ela se gera, que mereceria - no sentido indicado mais amplamente
em seguida - o nome de ·~capitalismo". Como é sabido, o capitalismo tem o
seu significado histórico bem definido, enquanto sistemas, e sistema
económico-social, em contraposição ·ao "sociàlismon ou "comunismo". No
intento, à luz da análise da realidade fundamental de todo o processo econômico e, primeiro que tudo, das estruturas de produção - qual é, justamente,
o trabalho -importa reconhecer que o erro do primitivo capitalismo pode
repetir-se onde quer que o homem seja tratado, de alguma forma, da mesma
maneira que todo o conjunto dos meios materiais de produção, como um instrumento e não segundo a verdadeira dignidade do seu trabalho - ou seja
como sujeito e autor e, por isso mesmo, como verdadeira finalidade de todo ~
processo de produção.
Sendo assim, compreende-se que a análise do trabalho humano feita à
luz daquelas palavras que dizem respeito ao .. domínio" do homem sobre a
terra se insira mesmo ao centro da problemática ético-social. Uma tal concepção deveria também ter um lugar central em toda a esfera da política social e eco~ômica, quer à escala dos diversos países, quer a uma escala mais
ampla, das relações internado riais e intercontinentais, com referência em particular às tensões que se esboçam no mundo, não só centradas nO eixo
Oriente-Ocidente, mas também no outro eixo Norte-Sul. b P"apa João XXIII,
nu~ primeiro momento, com a sua Encíclica Mater et Magistra, e o Papa
Paulo VI, depois, com a Encíclica Populornm Pregressio, dedicaram uma de~
cidida atenção a tais dimensões dOs problemas éticos e sociais contemporâneos.
8.

Solidariedade dos homens do trabalho

Ao tratar-se do trabalho humano, encarado pela dimensão fundamental
do seu sujeito, isto é, do homem-pessoa que executa esse trabalho, partindo
deste ponto de vista deve fazer uma apreciil.ção pelo menos sumária dos processos que se verificaram, ao longo dos noventa anos transcorridos após a
Encíclica Rerum Novarum, em relação com a dimensão subjetiva do trabalho.
com efeito, embora o sujeito do trabalho seja sempre o mesmo, isto ê, o homem, deramMse todavia notáveis modificações quanto ao aspecto objetivo do
.mesmo trabalho. E embora se possa dizer que o trabalho, em razão do seu su-
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jeito, é um (Um e, de cada vez que é feito, irrepetível) todavia, considerado os
seus sentidos objetivos, tem de se reconhecer que existem muitos trabalhos:
um grande número de trabalhos diversos. O desenvolvimento da civilizaçãO
humana proporciona neste campo um enriquecimento contínuo. Ao mesmo
tempo, porém, não se pode deixar de notar que, no processar-se de um tal desenvolvimento, não somente aparecem novas formas de trabalho humano-,
mas há também outras que desaparecem. Admitindo muito embora, em
princípio, que isto é um fenômeno normal, importa, no entanto, ver bem se
nele não se introm'etem, e em que medida, certas irregularidades que podem
ser perigosas, por motivos ético-sociais.
Foi precisamente por causa· de uma dessas anomalias com grande alcanCe que nasceu, no século passado, a chamada questão operária, definida por
Vezes como "questão pi"oletária". Tal questão- bem corno os problemas
Com ela ligados - deram origem a uma justa reação e fizeram cOm qUe sur.:.
g"isse e, poder-se~ia mesmo dizer, com que irrompesse um grande movimento
de solidariedade entre os homens do trabalho e, em primeiro lugar, entre os
trabalhadores da indústria. O apelo à solidariedade e à ação comum lançado
a·os homen-s do trabalho -sobretudo aos do trabalho setorial, monótono e
despersonalizante nas grandes instalações industriais, quando a máquina tende a dominar o homem - tinha um seu valor importante e uma eloqüêncüi
própria, sob o ponto de visa da ética social. Era a reação contra a degradação
do homem como sujeito do trabalho e contra a exploração inaudita que a
acompanhava, no campo dos lucros, das condições de trabalho e de providência para a pessoa do trabalhador. Uma tal reação uniu o mundo operário
numa convergência comunitária, caracterizada por uma grande solidariedade.

Na esteira da Encíclica Rerum Novarum e dos numerosos documentos do
Magistério da Igreja que se lhe seguiram, francamente tem de se reconhecer
que se justificava, sob o ponto de vista da moral social, a reação contra o sistema de injustiça e de danos que bradava ao Céu vingança e que pesava sobre
o homem do trabalho nesse período de rápida industrialização. Este estado
de coisas era favorecido pelo sistema sócio-político liberal que, segundo as
suas premissas de "economismo", reforçava e assegurava a iniciativa eConómica somente dos possuidores do capital, mas não se preocupava suficientemente com os direitos do homem do trabalho, afirmando que o trabalho humano é apenas um instruinento de produção, e que o capital é o fundamento,
coeficiente e a finalidade da produção.
Desde então, a solidariedade dos homens do trabalho e, simultaneamenM
te, uma--tomada de consciência mais clara e mais compromissória pelo que
respeita aos direitos dos trabalhadores da parte dos outros, produziu em muitos casos mudanças profundas. Foram excogitados diversos sistemas novos.
Desenvolveram-se diversas formas de neocapitalísmo ou de coletivismo~- E,
não raro, os homens do trabalho passam a ter a possibilidade de participar e
participam efetivamente na gestão e no controle da produtividade das empresas. Por meio de assocíações apropriadas, eles passam a ter influência no que
respeita às condições de trabalho e de remuneração, bem como quanto à legislação social. Mas, ao mesmo tempo, diversos sistemas fundados em ideologias ou _no poder, como também novas relações que foram surgindo nos
vários níveis da convivência humana, deixaram persistir injustiças flagrantes
ou criaram outras novas. A nível mundial, o desenvolvimento da civilização e
das comunicações tornou possível uma diagnose mais completa das condições de vida e de trabalho do homem no mundo inteiro, mas toi'nou também patente outras formas de injustiça, bem mais amplas ainda do que aquelas que no século passado haviam estimulado a união dos homens do trabaM
lho para uma particular solidariedade_ no mundo_operário. E, isto assim, nos
países em que já se realizou um certo- processo de revolução industrial; e as-sim igualmente nos países onde o local de trabalho a predominar c:ontinua a
ser o da cultura da terra ou doutras ocupações congêneres.
Movimentos de solidariedade no campo do trabalho - de uma solidariedade que não há de nunca ser fechamento para o diãlogo e para a colocação com os demais - podem ser necessários, mesmos pelo que se refere às
condições de grupos sociais que anteriormente não Se achavam compreedidos
entre estes movimentos, mas que vã9 sofrendo no meio dos sistemas socia"is
das condições de vida que mudam uma efetiva "proletarização", ou mesmo
que se encontram realmente já numa condição de proletariado que, embora
não seja chamada ainda com este nome, de fato é tal que o merece. Podem
encontrar-se nesta situação algumas categorias ou grupos da ••inteligêncfã~·
do trabalho, sobretudo quando, simultaneamente com um acesso cada vez
mais ampliado à instrução e coin á número sempre crescente das pessoas que
alcançaram diplomas pela sua preparação cultural, se verifica uma diminuição de procura do trabalho destas pessoas. Um tal desemprego dos intelectuais sucede ou aumenta: quando a instrução acessível não estã orientada
para os tipos de emprego ou de serviços que são requeridos pelas verdadeiras
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necessidades da sociedade; ou quando o trabalho para o qual se exige a instrução., pelo menos profi~sionai~ é menos procurado e menos bem pago do
que um trabalho braçal. E evidente que a instrução, em si mesma, constitui
sempre um valor e um enriquecimento importante da pessoa humana; contudo, independetemente deste fato, continuam a ser possíveis certos processos
de ''proletarização".

•

Assim, é necessário prossegUir a interrogar-se sobre o sujeito de trabalho
e sobre as condições da sua existência. Para se realizar ajustiça social nas diversas partes do mundo, nos vãrios países e nas relações entre eles, é preciso
que haja sempre novos movimentos de solidariedade dos homens do trabalho
e de solidariedade com os homens do trabalho. Uma tal solidariedade deverã
fazer sentira-sua presença onde a exijam a degradação social do homemsujeito do trabalho, a exploração dos trabalhadores e as zonas crescentes de
miséria e mesmo de fome. A Igreja acha-se vivamente empenhada nesta causa, porque a considera como sua missão, seu serviço e como uma comprovação de sua fidelidade a Cristo, para asSim ser verdadeiramente a .. Igreja
dos pobres". E os "pobres" aparecem sob variados aspectos; aparecem em diversos lugares e em diferentes momentos; aparecem, em muitos casos, como
um resultado da violação da dignidade do trabalho humano: e isso, quer porque as possibilidades do trabalho humano são limitadas - e- há a chaga do
desemprego - quer porque· são depreciados o valor do mesmo trabalho e os
direitos que dele derivam, especialmente o direito ao justo salário e à segurança da pessoa do trabalhador e da sua família.

Trabalho e dignidade da pessoa
Permanecendo ainda na perspectiva do homem como sujeito do trabalho, é conveniente tocar, ao menos de maneira sintética, alguns problemas
que definem mais de perto a dignidade do trabalho humano, porque isso ifá
permitir caracterizar mais plenamente o seu valor moral específico. E importa
fazê-lo tendo sempre diante dos olhos a sobredita vocação bíblica para "submeter a terra", na qual se expressou a vontade do Criador, querendo que o
trabalho tornasse possível ao homem alcançar um tal "domínio" que lhe é
próprio no mundo visível.

9.

•

A intenção fúridamental e primordial de Deus quanto ao homem, que
Ele ·~criou ... à Sua semelhança, à Sua imagem'\ não foi retratada nem cancelada, mesmo quando o homem, depois de ter infringido a aliança original
com Deus, ouviu estas palavras: "Comerás o pão com O suor da tua fronte".
Tais palavi'á.S- rererem~se àquela fadiga, por vezes pesada, que a partir de então passou a acompanhar o trabalho humano; no entanto, elas não mudam o
facto de o mesmo trabalho ser a via pela qual o homem chegará a realizar o
··domínio" que lhe é próprio no mundo visível, ··submetendo" a terra. Esta
fadiga é um facto universalmente conhecido, porque universalmente experimentado. Sabem-no os homens que fazem um trabalho braçal, executado por
vezes em condições excepcionalmente difíceis; sabem-no os que labutam na
agricultura, os qu-ais empregam longas jornadas no cultivar a terra, que por
vezes apenas ••produz espinhos e abrolhos"; como o sabem também aqueles
que trabalham nas minas e nas pedreiras, e igualmente os operários siderúrgicbs junto dos seus altos-fOrnos, e os homens que exercem a actividade no sectorda construção civil e em obras de construção em geral, frequentemente em
perigo de vida ou de invalidez. Sabem-no bem, ainda, os homens que trabalham agarrados ao "'banco" do trabalho intelectual, sabem-no os cientistas,
sabem-no os homens sobre cujos ombros pesa a grave responsabi1idade de decisões destinados a ter vasta ressonância no plano social. Sabem-no os médicos e os enfermeiros Que Velam de dia de noite junto dos d_oentes. Sabem-no
as mulheres que, por vezes sem um devido reconhecimento por parte da sociedade e até mesmo nalguns casos dos próprios familiares, suportam dia-a-dia
as canseiras e a respOnsabilidade do arranjo da casa e da educação dos filhos.
Sim, sabem-no bem todos os homens do trabalho e, uma vez que o trabalho é
verdadeiramente uma vocação universal, sabem-no todos os homens sem
cepção.
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Sem esta consideração,'não se pode compreender o significado da virtude da laboriosidade, mais exactamente não se pode compreender por que é
que a laboriosidilde haveria dé ser uma virtude; efectivamente, a virtude,
como aptidão moral, é algo que raculta ao homem tornar-se bom como homem. Este facto não muda em nada a nossa justa preocupação por evitar que
no trabalho, mediante o qual a matéria é nobilitada, o próprio homem não
venha a sofrer uma diminuição da sua dignidade. E sabido, ainda, que é
possível uSar de muitas maneiras do trabalho contra o homem, que se pode
mesmo punir o homem com o recurso ao sistema dos trabalhos forçados nos
lagCr (campos de concentração), qUe se pode fazer do trabalho um meio para
a opressão do homem e que, enfim, se pode explorar, de diferentes maneiras,
o trabalho humano, ou seja o homem do trabalho. Tudo isto depõe a favor da
obrigação moral de unir a laboriosidade como virtude com a ordem social do
trabalho, o que há-de permitir ao homem ••tornar-se mais homem" no trabalho, e não jã degradar-se por causa do trabalho, desgastando não apenas as
forças físicas (o que, pelo menos até certo ponto, é inevitáVel), mas sobretudo
menoscabando a dignidade e subjectividade que lhe são próprias.

10.

Trabalho e sociedade: famma. nação.

Confirmada deste modo a dimensão pessoal do trabalho humano, devese passar depois para a segunda esfera de valores, que com ele anda necessariamente unida. O trabalho constitui o fundamento sobre o qual se edifica a
vida familiar, que é um direito fundamental e uma vocação do homem. Estas
duas esferas de valores- uma conjunta ao trabalho e a outra derivante do
carácter familiar da vida humana - devem unir-se entre si e compenetrar-se
de um modo correcto. O trabalho, de alguma maneira, é a condição que torna
possível a fundação de urna família, uma vez que a família exige os meios de
subsistência que o homem obtém normalmente mediante o trabalho. Assim,
trabalho e laboriosidade condicionam também o processar-se da educação na
família, precisamente pela razão de que cada um «se torna homem" mediante
o trabalho, entre outras coisas, e que o facto de se tornar homem exprime
exactamente a finalidade principal de todo o processo educativo. Como é evi~
dente, entram aqui em jogo, num certo sentido, dois aspectos do trabalho: o
que faz dele algo que permite a vida e a manutenção da família, e aquele outro mediante o qual se realizam as finalidades da mesma família, especialmente a educação. Não obstante a distinção, estes dois aspectos do trabalho estão
ligados entre se e completam-se em vários pontos.
Deve-se recordar e afirmar que, numa visão global, a família constitui
um dos mais importantes termos de referência, segundo os quais tem de ser
formada a ordem sócio-ética do trabalho humano. A doutrina da Igreja dedicou sempre especial atenção a este problema e serã necessário voltar ainda a
e!e no presente documento. Com efeito, a família ê, no mesmo tempo, uma
comunidade tornada possível pelo trabalho e a primeira escola interna de trabalho para todos e cada um dos homens.

ex-

A terceira esfera de valores que se apresenta, na perspectiva aqui mantida- a perspectiva do sujeito do trabalho -abarca aquela grande sociedade
de que o homem faz parte, em virtude de laços culturais e históricos particulares. Tal sociedade- mesmo quando não tenha ainda assumido a forma completa de uma nação - é não só a grande "educadora" de cada um dos hom~ns, se bem que indiretamente (pois cada pessoa recebe na família os conteúdos e os valores que constituem, no seu conjunto," a cultura de uma determinada nação), mas é também uma grande encarnação histórica e soci31 do
trabalho de todas as gerações. Tudo isto faz com que o homem ligue a sua
identidade humana mais profunda ao fato de pertencer a uma nação e encare
o seu trabalho também como algo que irá aumentar o bem comum procurado
juntamente com os seus compatriotas, dando-se conta assirri de que, por este
meio, o trabalho serve para multiplicar o patrimônio da inteira famflia humana, de todos os homens que vivem no mundo.

E no entanto, com toda esta fadiga - e talvez, num certo sentido, por
causa dela- o trabalho é um bem do homem. E se este bem traz em si a marca de um bonum arduum--4 'bem árduo"- para usar a terminologia de Santo Tomás de Aquino, isso não impede que, como tal ele seja um bem do homem. E mais, é não só um bem "útil" ou de que se pode usufruir, mas é um
bem ..digno", ou seja, que corresponde à dignidade do homem, um tem que
exprime esta dignidade e que a aumenta. Querendo determinar melhor o sentido ético do trabalho, é indispensável ter diante dos olhos antes de mais nada
esta verdade. O trabalho é um bem do homem- é um bem da sua humanidade- porque, mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, adaptadndo-a às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si
mesmo como homem e até, num certo sentido, "se torna mais homem".

Estas três esferas conservam de modo permanente a sua importância
o trabalho hum_ano visto na sua dimensão subjetiva. E esta dimensão, ou
SeJa, a concreta realidade do homem do trabalho, tem precedência sobre a dimensão objetiva. Na dimensão subjetiva é que se realiza, antes de mais nada,
aquele "domínio" sobre o mundo da natureza, que o homem é sempre chamado a exercer, desde o princípio, segundo as palavras do Livro do Génesis.
O próprio processo de "submeter a terra", quer dizer, o trabalho sob o aspecto da técnica, é caracterizado no decorrer da história, e especialmente nestes
últimos séculos, por um imenso desenvolvimento dos meios produtivos à disposição; e isso é um fenômeno vantajoso e positivo, contanto que a dimensão
objctiva do trabalho não tome o predomínio sobre a dimensão subjetiva, tirando ao homem ou diminuindo a sua dignidade e os seus direitos inalienáveis.
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O Conflito Entre Trabalho e Capital
Na Fase Atual da História

l 1,

Dimensões de tal conflito

O esboço da problemática fundamental do trabalho, conforme foi delineado acima, do modo que se refere aos primeiros textos bíblicos, assim constitUi; iüiri1Certo sentido, a estrutura basilar do ensino da Igreja, que se mantém inalterado através dos séculos, no contexto das diversas experiências da
história. Todavia, sobre o pano de fundo das experiências que precederam a
publicação da Encíclica Rerum Nova rum e daquelas que a seguiram, este ensino adquire uma particular possibilidade de expressão e um carãter de viva
atualidade. O trabalh.o aparece em tal anãlise c~mo uma grande realidade,
que e~erce uma infl~ência.fuÕ-dame_ntal sobre-a formação, no sentido humano, do mundo conliado ao homem pelo Criador e sobre a sua humanizaçã"o;
ele é também uin'a realidade íritimarilente ligada ao homem, como ao seu sujeito próprio,·e à süa maneira -racto:ri.al de- agir:_ ESta realidade, no curso normal das cOisas, preenche a vida humana e tem uma forte incidência sobre o
seu valor e sobre o seu sentido. Muifo embora unido com a fadiga e o esforço,
o trabalho não cessa de ser um bem, de tal sorte que o homem se desenvolve
mediante o amor pélo trabalho. Este carâter do trabalhO humano, totalmente
positivo e criador, educativo e meritório, deve constituir -o fundamento das
avaliações .c das decisões que nos dias de hoje s-e- tomam a seu respeito, mesmo
as que têm referência aos direitos subjetivos do homem, como o atestam as
declarações ii:tternacionais e igualmente os múltiplos códigos do trabalho,
elaborados tanto pelas competentes instituições legislativas dos diversos países, como pelas organizações que consagram a sua atividade social ou
científico-social à problemática do trabalho. Hã um organismo que promove
a nível internacional tais iniciativas: é a Orgariização Internacional do Trabalho, a mais antiga das Instituições espeéializadas da Organização das Nações
Unidas.
Mais adiante, no seguimento das presentes considerações, tenho intenção de voltar de maneira mais pormenorizada a estes problemas importantes, recordando então ao menos os elementos fundamentais da doutrina da
Igreja sobre este tema. Antes, porém, é conveniente tratar com brevidade de
um círculo muito importante de problemas, rodeado pelos quais se foi fOrmando tal ensino da Igreja na últíma fase, isto é, naquele período cujos inícios se podem situar, num certo sentido simbólico, no ano de que data a
publicação da Encíclica Rerum Novarnm.
É sabido que, durante todo este período, o qual aliâs ainda não terminou, o problema do trabalho foi -sendo posto no clima do grande conflito que,
na época do desenvolvimento industrial e em ligação com ele, se manifestou
entre o .. mundo do capital" e o .. ntundo do trabalho"; ou seja, entre o grupo
restrito, mas muito influente, dos patrões e empresários, dos proprietários ou
detentores dos meios de produção, e a multidão mais nu~erosa da gente que
se achava privada de tais meios e que participava no processo ~e produção,
mas isso exclusivamente mediante o seu trabalho. Tal conflito foi originado
pelo fato de que os operârios punham as suas forças à disposição do grupo
dos patrões e emp_resãrios_,_ e de que este, guiado pelo princípio do mai_o_r lucro
da produçãÕ, procuravã. manter o mais baixo possível o salãrio para o trabalho executado pelos operários. A isto há que juntar ainda outros eleme~tos de
exploração, ligados com a falta de segurança no trabalho e também com a ausência de garantias quanto às Condições de saúde e de vida dos mesmos operários e das suas família_s.

Este conflito, interpretado por alguns como conflito sócio-econômico
com caráter de classe, encontrou a sua expressão no conflito ideológiCo entre
o liberalismo, entendido como ideologia do capitalismo, eo marxismo, entendido como idêologia do socialismo· científico e do comunismo, que pretende
írltàvir -na qualidade de porta-voz da classe operária, de todo o proletariado
mundial. D.!ste modo, o conflito real que existia eri.fre o mundo do trabalho e
o mundo do capital, transformou:.se -na luta de classe programada, conduZida
Com métodOs não ipenas ideoi6gícos, rrÍaS tambem e sobretudo políticos. É
conhecida história d~sie conflÍto, como são conh~cidas as exigências de uma
e de outra parte. O programa marxista, baseado na filosofia de Marx e de Engels, vê na luta de classe o único mei9 para eliminar as injustiças de classes
existentes- na ·sociedade, a eliminar-"as trleSfriàS Classes. A realização deste programa propõe-se começar pela coletivizaÇão dos meios de produção, a fim de
que, pela transferência destes meios das mãos dos privados para a coletiVidade, o trabalho humano seja preServado da exploração.
.
E para isto, pois, que tende a luta, conduzida corp métodos não só ideológíeos, mas também políticos. Os agrupamentos inspirados pela ideologia
marxista como. partidos políticos, em conformidade com o princípio da ..ditadura do proletariado" e exercitando influências de diversos tipos, incluindo a
pressão revolucionã'ria, tendem para o monopólio do poder em cada uma das
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sociedades, a fim de introduzir nelas, mediante a eliminação da propriedade
privada dos meios de produção, o sistema coletivista. Segundo os Princi'p3.is
ideólogos e chefes deste vasto movimento internacional, a finalidade de tal
programa de ação é de levar a cabo a revolução sociál e introduzir no mundo
inteiro o socialismo e, por fim, o sistema comunista.
Ao entrar rapidamente neste importantíssimo círculo de problemas, que
constituem não apenas unia teoria, mas sim o tecido da vida sócioec.onômica, po[ítica e internacional da nossa época, não se pode e nem sequer
é necessário entrar em pormenores, porque tais problemas são conhecidos,
quer graças a uma abundante literatura, quer a partir das experiências prãticas. Em lugar disso, deve-se remontar do seu contexto até ao problema fundamental do trabalho humano, ao qual são especialmente dedicad_as as considerações_ contidas no presente documento. Com efeito, é evidente que este
problema capital, encarado sempre do ponto de vista do homem -'problema
_que constitUi uma das dimensões_fundamentais_de sua existência terrena e da
sua vocação ~-não pode ser explicado s.e não for .tido em conta o contexto
global da realidade contemporânea.

12.

•-

Prioridade do trabalho

Diante da realidade dos dias de hoje, em cuja estrUtura Se -encontram
marcas bem profundas de tantos con_flitos, causados pelo homem, e na qual
os meios técnicos- fruto do trabalho humano- desempenham um papel de
primeira importância (pei:tse-se ainda, aqui neste ponto, na perspectiva de um
cataclismo mundial na eventualidade de uma guerra nuclear, cujas possibilidades de destruição seriam quase inimagináveis), deve recordar-se, antes de
mais nada, um princípio ensinado sempre pela Igreja. E o princípio da prioridade do "trabalho" em confronto com o "capital". Este princípio diz respeito
diretamente ao próprio processo de produção, relativamente ao qual o trabalho é sempre uma causa eficiente primâria, enquanto que o '"capital", sendo o
conjunto dos meios de produção, permanece apenas um instrumento, ou causa instrumental. Este princípio é uma verdade evidente, que resulta de toda a
experiência histórica do homem. ·
Quando lemos no primeiro capítulo da Bíblia que o homem tem o dever
de .. submeter a terra", nós ficamos a saber que essas palavras se referem a todos os recursos que o mundo visível encerra em si e que estão postos à disposição do homem, Tais recursos, no entanto, não podem servir ao homem senão mediante do trabalho. E com o trabalho permanece igualmente ligado,
desde o princípio, o problema da propriedade. Com efeito, para fazer com
que sirvam para si e para os demais os recursos escondidos na natureza, o homem· tem como único meio o seu trabalho; e para fazer com que frutifiquem
tais re:cursos, mediante o seu trabalho, o homem apossa-se de pequenas
porções das variadas riquezas da natur~za: do subsolo, .do mar, da terra e do
espaço, De tudo isso ele se apropria para aí assentar o seu .. banco" de trabalho. E apropria-se disso mediante o trabalho e para poder ulteriormente ter
trabalho.
O mesmo princípio se aPlica, ainda, às fases sucessivas deste proçesso, no
qual a primeira fase continua a ser sempre a relação do homem com os recursos e as riquezas da natureza. Todo o esforço do conhecimento corh que se
renae- a--aescoorír--tais
-e a-aeterminar- as -a-iversas--põSSilii1iC:hides <fe
utilização, das mesmas por parte __do homem e para o homem, leva-nos a tomar consciência do seguinte: que tudo aquilo que no complexo da atividade
económica provém do homem - tanto o trabalho, coino o conjUnto. dos
meios de produção e a técnica a eles ligada (isto é, a capacidade de utilizar tais
p1eios no trabalho) --pressupõe estas riquezas e estes rec.ursos do mun?o
visível, que o homem encontra, mas não cria. Ele encontra-os, em certo sentido, já prontos e preparados para serem descobertos pelo seu conhecimento e
para serem utilizados correctamente no processo de produção. Em qualquer
fase do desenvolvimento do seu trabalho, o homem depara com o fato da
principal doação da parte da "natureza", o que equivale a dizer, em última
análise, da parte do Criador. No princípio do .trabalho humano está o mistério da Criação. Esta afirmação~ já indicada como ponto de partida, cOnstitui o fio condutor do presente documento e serã mais desenvolvida ainda, na
parte final das presentes reflexõeS.

;;

\

-riq-uezas

A consideração do_ mesmo problema, -que se f~rá em seguida, há-de
confirmar-rios na co-nviCção q-uanto à prioridade do trabalho huniano no
confronto com aquilo que,· com o tempo, passou a ser habitual chamar-se
.. capital". Com efeito, se no âmbito deste último conceito entr(:!.m, além dos
recursos da natureza postos à disposição do homem, também aquele conjunto de meios pelos quais o homem se apropria dos recUrsos da natureza,
transformando-os à medida das sUas necessidades (e deste modo, nalgum sentido, "humanizando-os?'), então há que fixar desde jã a certeza de que tal conjunto de meios· é o fruto do patrimônio histórico do trabalho humano. Todos
os meios de produção, desde os'mais primitivOs atê aõs maiS lfiodernos, fOi o

•

Setembro de 1981

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçào II)

homem que os elaborou; a experiênCia e a inteligência do homem. Deste
modo for.am aparecendo não· s~ os instrumentos mais simples que servem
para o cultivo da terra, mas tambêm- graças a um adequado progresso da
ciência e da técnica- os mais modernos e os mais complexos: as máquinas,
as fábricas, os laboratórios e os CoJI,lputadores. Assim, tudo aquilo que serve

para o trabalho, tudo aquilo que, no estado atual da técnica, constitui dele
.. instrumento'" cada dia m_ais aperfeiç~adp,- é fruto do mesmo trabalho.
Esse instrumento gigantesco e 'poderoso -qual é o conjunto dos meios
de produção, considerados, até. cei-to ponto, como sinônimo do "capital"nasceu do trabalho e é portador das rnarc~s do trabalho humano. No presente estâdio do avanço da técnica, o hoinein, que é o sujeito do trabalho, quando quer servir-se deste conjunto ·de fnstrumentos modernos, ou seja, dos
meios de produção, deve começar por assimilar,-·no plano do conhecimento, o
fruto do traba.lho dos homens que descobriram tais-instrumentos, que os projetaram, os construíram e aperfeiçoaram, e·-que continuam a fazê-lo. A capacidade de trabalho- quer dizer, de participar eficazmente no processo modemo de produção - exige uma Preparação catia vez mâiór e, primeiro que
tudo, uma instrüção ade'quada. Obviamente, permanece fOra Cle" deivid.:is 'qUe
todos os homens que participam no procesSo de p-rodução, mesmo" h o 'caso de
executarem só aquele tipo de trabalho para o qual não são necessãrias-úroainstrução ·pafticular e qualificações eSpeciàís; tOdoS-e Cad-a um de-les -cOntinuam a ser o verdadeiro sujeito eficiente, enquantO que o·conjunto dos instru.;.
mentes, ainda os mais perfeitos, são única e exclusivàmente"instni.mentos su-bordinados ao trabalho do homem.
,
Esta verdade, que pertence ao patrimôilio e5tável da doutrina da _Igreja,
deve ser sempre sublinhada, em relação com o problema do sistema de trabalho e igualmente de todo o sistema sócio-económico. É preciso acentuar e pôr
em relevo o primado do homem no processo de produção, o primado do homem em relação às coisas. E tudo aquilo que estâ contido nq conceito de ~·ca
pital", num sentido restrito do termo, é somente um conjunto de coisas. Ao
passo que o homem, como sujeito do trabalho, independentemente do traba~
lho que faz, o homem, e só ele, é uma pessoa. Esta verdade contém em si conseqüências importantes e decisivas.

13.

Econumismo e material,ismo
Ã luz de tal verdade vê-se claramente, antes de mais nada, que não se po-

dem separar o .... capital" do trabalho e que de maneira nenhuma se pode contrapor o trabalho ao capital e o capital ao trabalho, e, menos ainda- como
adiante se verá- se podem contrapor uns aos outros os h_omens concretos, ,
que estão por detrâs destes conceitos. Pode ser reta, quer dizer, em conformidade com a própria essência do problema, e reto ainda, porque intrisecamente verdadeiro e ao mesmo tempo moralmente legítrmo; aquele sistema de trabalho que, nos seus fundamentos, supera a antinomia eritre trabalho e capital, procurando estruturar-se de acordo com o princípio em precedência
enunciado: o princípio da prioridade substancial e efetiva do trabalho, da
subjetividade do mesmo trabalho humano e da sua participação eficiente em
todo o processo de produção, e isto iiidependentemente da natureza dos serviços prestados pelo trabalhador.
A antinomia entre trabalho e capital não tem a sua fonte na estrutura do
processo económico em geral. Este processo, de fato, manifesta a recíproca
compenetração existente entre o tiabalho e aquilo que se tornou habitual denominar o capital; mostra mesmo o ligame indissolúvel entre as duas coisas.
O homem, ao trabalhar em qualquer tarefa no seu "banco" de trabalho, seja
este relativamente primitivo oU ultramoderno, pode facilmente cair na conta
de que, pelo seu trabalho, entre na posse de um duplo patrimônio, ou seja, do
patrimônio daquilo que é dado a todos os homens, sob a forma dos recursos
da natureza, e do património daquilo que os outros que o precederam jâ elaboraram, a partir da base de tais recursos, em primeiro lugar deseávolvendo a
técnica, isto é, tornando realidade um conjunt_o de instrumentos de trabalho,
cada vez mais aperfeiçoados. Assim, o homem, ao trabalhar, ''aproveita do
trabalho de outrem". Nós aceitamos sem, dificUldade esta' visão assim.dO
campo e do processo do trabalho humano guiados tanto pela inteligência .
quanto pela fé, que vai haurir à luz da Palavra de Deus. Trata~se de uma visão
coerente, teológica e, ao mesmo tempo, humanista. Nota, o homem aparecenos como o ~·senhor" das criaturas, postas à sua disposição no mundo visível.
E se no processo do trabalho alguma dependência se descobre, esta é a dependência do homem do Doador de todos os recursos da criação e, por _outro lado, a dependência de outros hqrnens, daquele a cujo trab_alhO e a cujas inicia~
tivas se devam as já aperfeiçoadas e ampliadas possibilidades existentes para
o nosso trabalho. De tudo isto, que no processo de produção constitui um
conjunto de _"coisas", de instrumentos, do capital, podemos afirmar somente
que .. condiciona" o trabalho do homem; não podemos afirmar, porém, que
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isto Constitua coirio qUe o ,'~suJeito" ·anónimo que colOca em posição de deperidência o homem e o seu trabalho'.
A ruptura desta visão coerente, na qual se acha estritamente salvaguardado o princípio do primado dá pessoa sobre as coisas. verific6u~se no pensamento humano, algumas Vez~ depois de um longo período de Incubação na
vida prática. E operou-se de tal maneira que o trabalho foi separado do capital e contraposto- mesmo ao capital, e por sua vez o capital-contraposto ao
trabalho, quase como se fossem duas forças anónimas, dois fatores de produção, postos um juntamente Com o outro na mesma perspectiva "economista"._ Em tal maneira de ver o problema, existiu o erro fundamental a que se
pode chamar erro do "'economismo", que se dá quando o trabalho humano é
considerado exclusi_vamente segundo a sua finalidade econômica. Também se
pode e se deve chamar a este erro fundamental do pensamento um erro do
materialismo, no sentido de que o '"economismo" comporta, direta ou indiretamente, a convicção do primado e da superioridade daquilo que é material;
acr passo que coloca, di reta e indiretamente, numa posição subordinada à realidade material, aquilo que·é espiritual e pessoal (o agir do homem, os valores
incrais e-'serrielhantes). Isso não é ainda o materialismo teórico, no sentido
pleno da palavra; mas, certamente, é jã um materialismo prático, o qual não tantO em virtude das premissas derivantes da teoria materialista, mas sim
em virtude de U:m modO determinado de avaliar as realidades, e portanto em
virtude de uma certa hierarquia de bens, fundada na atração imediata e mais
forte daquilo que é material - é julgado_ capaz de satisfazer as necessidades
do homem.
O erro de pensar segundo as categorias do "'economismo" caminhou a
"patl passu" com o formar-se da filosofia materialista e com o deseflvolviineií'to de tal filosofia, desde a fase m~lis elementar e mais comum (também
chamada materialismo vulgar, porque preteftde reduzir a realidade espiritUal
a um fenômeno supérfluo), até à fase do que· se denominou materialismo dialético. Parece, no entanto, que- no âmbito das presentes consideraçõespará o problema fundamental do trabalho humano e, em particular, para
aquela separação e contraposiÇãO éritre "'trabalho" e ..capital", como entre
dois fatores da produçãO considerados naquela mesma perspectiva "economisia", acima referida, o "economismo" teve uma importância decisiva e influiu exatamente sobre este modo não-humanista de pôr o problema, antes do
sistema filosófico m~terialista. Contudo, é evidente que o materialismo, mesmo sob a sua forma dialética, não estã em condições 'de proporcionar à reflexão sobre o trabalho humano bases suficientes e definitivas, ·para que o primado do homem sobre o instrumento-capital aí possa encontrar uma adequada e irrefutável.verificãçào e um apoio. Mesmo no materialismo dialético llão
é o homem que antes de tudo o mais, é o sujeito 'do trabalho humano e a causa eficiente do processo de produção; mas continua a ser compreendido e tratado na dependência daquilo que é material, como uma espécie de "'resultante" das relações económicas e da_s relações de produção, predominantes numa
·
época determinada.
Evidentemente, a an~inomia, que estamos a considerar, entre o trabalho
e o capital- a antinomia em cujo âmbito o trabalho foi separado do capital e
contraposto a ele, num certo sentido onticamente, como se fosse um elemento
qualquer do processo econ~mico- tem a sua origem não apenas na filosofia
e nas teorias económicas do século XVIII, mas também e muito mais em toda
a prãtica econômico-social desses tempos, que coincidem com a época em que
nascia e se desenvolvia de modo impetuoso a industrialização, na qual se divisava em primeiro lugar, a possibilidade de multiplicar abundantemente as riquezas materiais, isto é os meios, perdendo de vista o fim, quer dizer o homem a que.m tais meios devem servir. Foi exatamente este erro de ordem prâtica que atingiu, antes de mais nada, o trabalho humano, o homem do trabalho e que causou a reação social eticamente justa, da qual se falou mais acima. O mesmo erro, que agora já tem uma fisionomia histórica definida, ligada ao período do capitalismo e do liberalismo primitivos~ pode voltai- a
repetir-se ainda, noutras circunstâncias de tempo e de lugar, se no modo de
rad(?cinar se partir das mesmas premissas tanto teóricaS como prãticas. Não
se _vêem outras possibilidades de uma superação radical deste erro, a não ser
que intervenham mudanças adequadas, quer no campo da teoria quer no da
_prâtica, mudanças que se a tenham a uma linha de firme convicção do prima~
âo~da pessoa sobre as coisas e do trabalho do homem sobre o capital, entendido como conjunto dos_ meios de produção.
14.- Trabalho e propriedade
O processo histórico --acj_ui apresentado com brevidade- que indubiamenteJã Saíu· dã ·sua fase inicial, mas continua ainda e tende mesmo para se
tornar extensivo- às relações entre nações e continentes, exige um esclarecimento também sob um outro ponto de vista. Quando se fala da antinomia entre- trabalho e capital não se trata, como é evidente apenas de conceitos abs-tratos de .. forças anónimas" que agem na produção econômica. Por detrâs de
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um e de outro dos dois conceitos há homens, os homens vivos e concretos. De
um lado, aqueles que executam o trabalho sem serem proprietários dos meios
de produção; e do outro lado, aqueles que desempenham a função de patrões
e empresários e que são os proprietários de tais meios, ou então representam
os proprietários. E assim, portanto, vem inserir-se no conjunto deste difícil
processo histórico, desde o início, o problema da propriedade. A Encíclica
Rerum Novarum, que tem por tema a questão social, põe em realce também
este problema. recordando e confirmando a doutrina da Igreja sojJre a propriedade e sobre o direito de propriedade privada, mesmo quando se t.rata
dos meios de produção. E a Encíclica Mater et Magistra fez a mesma coisa.
O princípio a que se alude, conforme foi então recordado e como continua a ser ensinado pela Igreja, diverge radicalmente do programa do coletivismo, proclamado pelo marxismo e realizado em vários países do mundo,
nos decénios que se seguiram à publicação da Encíclica de Leão XIII. E. ao
mesmo tempo, ela difere também do programa do capitalismo, tal como foi
posto em prática pelo liberalismo e pelos sistemas políticos que se inspiram
no mesmo liberalismo. Neste segundo caso, a diferença está na maneira de
compreender o direito de propriedade, precisamente. A tradição cristã nunca
defendeu tal direíto como algo absoluto e intocãvel; pelo contrário, sempre o
entendeu no contexto mais vasto do direito comuin de todos a utilizarem os
bens da criação inteira: o direito à propriedade privada está subordinado ao
direito ao uso comum, sobordinado à destinação universal dos bens.
Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igreja, nunca
foi entendida de maneira a poder constituir um motivo de contraste social no
trabalho. Conforme já foi recordado acima, a propriedade adquire-se primeiro que tudo pelo trabalho e para servir ao trabalho. E isto diz respeito de
modo particular à propriedade dos meios de produção. Considerá-los isoladamente, como um conjunto à parte de propriedades, com o fim de os contrapor, sob a forma do ·~capital", ao "trabalho" e mais aJnda com o fim de explorar o trabalho, é contrário à própría natureza de tais meios e à da posse.
Estes não podem ser possuídos contra o trabalho, como não podem ser possuídos para possuir, porque o únic_o título legítimo para a sua posse- e isto
tanto sob a forma de propriedade privada como sob a forma da propriedade
pública ou coletiva- o que eles sirvam ao trabalho, e que, conseqüentemente, servindo ao trabalho, tornem possível a reatização do primeiro principio
desta ordem, que é a destinação universal dos bens e o direito ao seu uso comum. Sob este ponto de vista, em consideração do trabalho humano e do
acesso comum ·aos bens destinados ao homem, ê também para a não excluir a
socialízaâo, dando-se as condições oportunas, de certos meios de produção.
No espaço dos decênios que nos separam da publicação da Encíclica Rerum
Novarum, o ensino da Igreja tem vindo sempre a recordar todos estes princípios, remontando aos argumentos formulados numa tradição bem mais antiga, por exemplo aos conhecidos argumentos da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
No presente documento, que tem por tema principal o trabalho humano,
convém confirmar todo o esforço com o qual o ensino da Igreja sobre a propriedade sempre procurou e procura assegurar o primado do trabalho e, por
isso mesmo, a subjetividade do homem na vida social e, especialmente, na estrutura dinâmica de todo o processo econômico. Deste ponto de vista, continua a ser inaceitável a posição do capitalismo Hrígido", que defende o direito
exclusivo da propriedade privada dos meios de produção, como um .. dogma"
intocável na vida económica. O princípio do respeito· do trabalho exige que
tal direito seja submetido a uma revisãO construtiVa, tanto em teoria como na
prática. Com efeito, se é verdade que o capital- entendido como o conjunto
dos meios de produção - é ao mesmci tempo o produto do trabalho de gerações, também é verdade que ele se cria incessantemente graças ao trabalho
efetuado com a ajuda do mesmo conjunto dos meios de produção, que apareceu então como um grande "'banco" de trabalho, junto do qual, dia-a-dia, a
presente geração dos trabalhadores desenvolve a própria atividade. Trata-se
aqui, corno é óbvio, das diversas espécies de trabalho, não somente do trabalho chamado manual mas também das várias espécies de trabalho intelectual,
desde o trabalho de concepção atê ao de direção.
Sob esta luz, as numerosas proposições enunciadas pelos peritos da doutrina social católica e também pelo supremo Magistério da IgreJa adquirem
um significado de particular relevo. Trata-se de proposições que dizem respeito à compropriedade dos meios de trabalho, à participação dos trabalhadores
na gestão ejou nos lucros das empresas, o chamado ·~accionariado" do trabalho, e coisas semelhantes. Independentemente da aplicabilidade concreta desta diversas proposições, permanece algo evidente que o reconhecimento da
oposição justa do trabalho e do homem do trabalho·no·processo de produção
exige várias adaptações, mesmo na âmbito do difeito da propriedade dos
meios de produção. Ao dizer isto, tomam-se em consideração, não só as situações mais antigas, mas também e antes de mais nada a realidade e a
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problemática que s~ criaram na segunda metade deste século; pelo qlle_Se i'efure ao Terceiro Mundo e aos diversos novos países indepenq.entes gue_ foram.
aparecendo- especialmente na Ãfrica, mas também noutras latitudes---'- no
lugar dos territórios coloniais de outrora.
·
Se, por conseguinte, a posição do capitalismo .. rígido" terh de ser continuamente submetida a uma revisão, no intuito de uma reforma sob q aspecto
dos direitos do hoinem, entendidos no seu sentido mais amplo e nas suas relações com o trabalho, então, sob o mesnlo ponto de vista, deve afin:har-se
que estas reformas múltiplas e tão desejadas não podem ser realiZadas com~
eliminação aprioríStiéa da propriedade pri"v'ada dos meios de produÇãO,. Con:
vém, efectivamente, observar que o simpl.es tacto de subtrair esses ineios de
produção (o capital} das mãos dos seus proprietários privados rião basta para
os socializar de manêira satistatória. Assim, eles deixam de ser a prop,riedade
de um determinado grupo social, os proprietários privados, para se tornarem
propriedade da SocieQade organizada, passando a estar sob a adminiStr_aç~o .e
a fiSCaiização dir"etas #e um outro grupo dC pessoas que, embora não tendo a
propriedade, em virtude do poder que exerCem na sociedade dispõem deles~
nível da inteira ·eConomia nacional, ou enlão a nível da economia local..
Este grupo dirigente e responsável pode desempenhar-se das suas
funções de maneira satisfatória, do ponto de vista do priritado do trabalho;
mas pode também cumpri-las ma[, reivindicando ao mesmo tempo pã.ra si o
monopólio da administração e da disposiç"ão dos meios de produção, sem se
deter quanto a fsso nem sequer diante da ofénsa aos direitos funda'mentais do
homem. Deste modo, pois, o simples factO de os meios de produção passarem
para a propriedade do Estado, no sistema coletivista, não significa só -por sf,
certamente, a .. socialização" desta propriedade. Poder-sewá falar em socialização somente quando ficar assegurada a subjetividade da sociedade, quer dizer; quando cada um dos que a compõem, com base no próprio .trabalho, tiver garant.ido o pleno direito a considerar-se com proprietário dO grande
"banco" de trabalho em que se empenha juntamente com todos os demais. E
uma das vias para alCançar tal objetivo poderia ser a de associar o trabalho,
na medida do possível, à propriedade do capital e dar possibilidades de vida a
uma série de corpos intermediários com finalidades econômicas, sociais e culturais: corpos estes que hão-de usufruir de uma efetiva autonomia e·m relação
aos poderes públicos e que hão-de procurar conseguir os seus 'objetivos es- ·
pecíficos mantendo entre si relações de leal colaboração recíproCa, Subordi~
nada mente às exigêncías do bem comum, e que hão-de, ainda, apresentar-se
sob a forma e com a subsistência de uma comunidade viva; quer dizer, de
molde a que neles os respectivos membros sejam considerados e tratadOs
como pessoas e estiniulados a tomar parte ativa na sua vida.

15.

Argu~nento

pei'sonalísta

Assim~ o princípiO da prioridade do trabalho em relação ao capital, é uth
postulado que pertence à ordem da moral social. Este poStulado tem uma
importância-chave,' tanto no sistema fundado sobre o princípiO da prOpriedade privada dos meios de produção, como no sistema em que a proyrieda_de
privada de tais meios foi limitada mesmo radicalmente. O trabalho, num certo sentido, é inseparável do capital e não tolera, sob nenh4ma forma, aquela
antinomia ~quer dizer, a separação e contraposição relativamente aos meiPs
de produção - que, resultando de premissas unicamente económicas;· tem
pesado sobre a vida humana nos últimos séculos. Quando o homem trabalh13.,
utilizando-se do conjunto dos meios de produção, deseja ao mesmo·tempo:
que os frutos desse trabalho sejam úteis para si e para outrem; e âinda, n.o
mesmo processar-se do trabalho, poder figurar como co-responsãvel e coartíftce da atividade no "banco" de trabalho, junto do qual se aPlica.
Disto promanam alguns direitos específicos dos trabalhadores, :direitos
que correspondem à obrigação de trabalhar. Falar-se-ã deles em seguid~. Entretanto, é necessário frisar bem, desde já que em geral o homem que trabalha
deseja não só receber a remuneraç?o devida pelo seu trabalho, mas deseja
também que seja tomada em consideração, no mesmo processo de produção,
a possibilidade de que ele, ao trabalhar, ainda que seja numa propriedade comum, esteja cônscio de trabalhar "por sua conta". Esta consciência ficâ nele
abalada, ao encontrar-se num sistema de centralização burocrática excessiva,
na qual o trabalhador se vê sobretudo como peça duma engrenagem num
grande mecanismo movido de cima~ e ainda - por vãrias razões -:mais
como um simples instrumento de produção do que como um verdadeiro sujeito'd-6 trabalho, dotado de iniciativa própria.
O ensino da Igreja exprimiu sempre afirme e profunda convicÇão de que
o trabalho humano não diz respeito simplesmente à economia, mas irriplica
também e sobretudo valores pessoais. O próprio sisteina econômico- e o processo de produção aUferem vantangens pr~Cisamente do fato de tais valores
pessoais serem respeitados. No pensamento de Santo Tomás Aquino ·e sobre~
tudo esta razão que depõe a favor da propri"edade privada dos meios de Pro-
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dução. Se aceitamos que, por motivos certos e fundados, podem ser feitas excepções ao princfpio da propriedade privada- e nos nossos tempos estamos'
mesmo a ser testemunhas de que, na vida, foi introduzido o sistema de propriedade ••socializada" - o argumento personalista, contudo, não perde a
sua força, nem ao nível dos princípios, nem no campo prâtico. Toda e qualquer socialização dos meios de produção, para ser racional e frutuosa, deve
ter este argumento em consideração. Deve fazer-se todo o possfvel para que o
homem, mesmo num tal sistema, possa conservar a consciência de trabalhar
"por sua própria conta''. Caso contrário, verificam-se necessariamente danos
incalculáveis em todo processo económico, danos que não são apenas de ordem económica, mas que atingem em primeiro lugar o homem.
Direitos dos Homens do Trabalho

16.

•.

..

N.o l"asto contexto dos direitos do homem

Se o trabalho - nos diversos sentidos da palavra- é uma obrigação,
isto é um dever, ele é ao mesmo tempo fonte também de direitos para o trabalhador. Tais direitos hão-de _ser examinados no vasto contexto do conjunto
dos direitos do homem, direitos que lhe são _conaturais, tendo sido muitos deles proclamados pelas várias institLiíÇõeS""internacionaís e estão a ser cada vez
mais garantidos pelos diversos Estados para os respectivos cidadãos. O respeito deste vasto conjunto de direito~ do homem constitui a condição fundamental para a paz no mundo contemporâneo: quer para a paz no interior de
cada país e sociedade, quer para a paz no âmbito das relações internacionais,
conforme já muitas vezes foi pOsto em -evidência 'pelo Magistério da Igreja, especialmente após o aparecimento da Encíclica Pacem in Terris. Os direitos
humanos que promanam do trabalho inserem-se, também eles, precisamente
no conjunto mais vasto dos direitos fundamentais da pessoa.
Dentro de um tal conjunto, porém, eles têm um carácter específico, que
corresponde à natureza específica do trabalho~ humano delineada em precedência; e é piecisamente em função desse carácter que é necessário considerálos. O trabalho, como já foi dito, é uma obrigação, ou seja, um dever do homem; e isto nos diversos sentidos da palavra. O· homem deve trabalhar, quer
pelo fato de o Criador lh'o haver ordenado, quer pelo fato da sua mesma humanidade, cuja subsistência e desenvolvimento exigem o trabalh_o. O homem
deve trabalhar por um motivo de consideração pelo próximo, especialmente
consideração pela próprí:l- frtmíffa, mas também pela sociedade de que faz
parte, pela nação de que é filho ou filha, e pela inteira família humana de que
é membro, sendo como é herdeiro do trabalho de gerações e, ao mesmo tempo, cc-artífice do futuro daqueles que virão depois dele no suceder-se da história. TUdo isto, pois, constitui a ObrigaÇão moral do trabalho, entendido na
sua acepção mais ampla. Quando fo-r preciso considerar os direitos morais de
cada um dos homens pelo que se refere ao trabalho, direitos correspondentes
à dita obrigação, impõe-se ter sempre cliante dos olhos este amplo círculo de
pontos de referência, em cujo centro se situa o trabalho de todos e cada um
dos sujeitos que trabalham.
Com efeito, ao falarmos da obrigaÇão do trabalho e dos direitos do trabalhador correspondentes a esta obrigação, nós temos no pensamento, antes
de mais nada, a relação entre o dador de trabalho- direto ou indireto- e o
mesmo trabalhador.
A distinção entre dador de trabalho direto e indireto parece ser muito
importante, tendo cm consideração tanto a organização real do trabalho,
como a possibilidade de s_c instaurarem relaçõesjus.tas ou injUstas no domínio
do trabalho.
Se o dador de trabalho direto é aquela pessoa ou aquela instituição com
as quais o trabalhador estipula diretamente o contrato de trabalho segundo
condições determinadas, então sob a designação de dador de trabalho indireto devem ser entendidos numerosos fatores diferenciados que, além do dador
de tmbalho direto, exercem uma influência de-terminadã: sobre a maneira segundo a qual se estabelecem quer o contrato de trabalho quer, como conseqüênCiã; cà.S relaçõCS mais ou menos justas no domínio do trabalho humano.
t 7. Dador de trabalho: "indireto" e "direito"
· No conceito de dador de trab'liho indirecto entram as pesspas, as instituições de diversos tipos, bem como os contratos coletiv_os de trabalho e os
princípios de comportamento, que, estabelecidos por essas pessoas ou instituições, determinam todo o sistema sócio-econômico ou dele resultam. O
conceito de '•dador de trabalho indirecto", deste modo, refere-se a elementos
numerosas e variados. E a responsabilidade do dador de trabalho indirecto é
diferente da responsabilidade do dador de trabalho directo, como indicam os
próprios rermos: a responsabilidade é menos--dlf-Ccta; mas permanece uma
verdadeira responsabilidade, porquanto o dador de trabalho indirecto determina substancialmente um e outro aspecto da relação de trabalho, e condiciona assim o comportamento do dador de trabalho directo, quando este último
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determina concretamente o contrato e as relações de trabalho. Uma verificação deste gênero não tem como finalidade o eximir este último da responsabilidade que lhe cabe, mas simplesmente chamar a atenção para todo o entrelaçado de condicionamentos que influem no seu comportamento. Quando se
trata de instaurar uma política de trabalho correcta sob o ponto de vista ético, ê necessário ter presentes todos esses condicionamentos. E essa política será correcta quando forem plenamente respeitados os direitos objectivos do
homem do trabalho.
O conceito de dador de trabalho indirecto pode aplicar..:se a todas e a
cada uma das sociedades e, primeiro que tudo, ao Estado. E o Estado, efectivamente, que deve conduzir uma justa política do trabalho. É sabido, porém,
que, no sistema actual das relações econômicas no mundo, se verificam múltiplas ligações entre os diversos Estados, ligações que se exprimem por exemplo
no processar-se da importação e da exportação, isto é, na permuta recíproca
dos bens econômicos, quer se trate de matérias primas ou de produtos semielaborados, quer de produtos industriais já acabados. Tais processos criam
ta_IJ1bém dependências recíprocas e, por conseguinte, seria difícil falar de plena auto-suficiência, quer dizer, de autarquia, seja para que Estado for, ainda
q_ue se tratasse do mais potente no sentido econômico.
- Um tal sistema de dependências recíprocas é em si mesmo normal; todavia, pode facilmente dar azo a diversas formas de exploração ou de injustiça
e, por conseguinte, ter influência na política do trabalho dos Estados tomados singularmente e, em última análise, no trabalhador individual que é o sujeito próprio do trabalho. Por exemplo, os países altamente industrializados
e, mais ainda, as emp1 ··~·1.:;_ que em vasta escala superintendem nos meios de
produção industrial (as ~.:·hamadas sociedades multinacionais ou transnacionaís), ditando os preços o mais alto possível para os seus produtos, procuram
ao mesmo tempo fixar os custos mais baixos possível para as matérias primas
ou para os produtos semi-elaborados. Ora isto, juntamente com outras causas, dá como resultado criar uma desproporção sempre crescente entre as rendas nacionais dos respectivos países. A distância entre a maiof parte dos países ricos e os países mais pobres não diminui e não se dá a tendência para o
nivelamento, mas aumenta cada vez mais, em detrimento, como é óbvio, destes últimos. Evidentemente que isto não deixa de ter os seus efeitos na política
local do trabalho e na situação dos trabalhadores nas sociedades economicamente desfavorecidas. O dador directo de trabalho que se encontra num sistema semelhante de condicionamentos fixa as condições de trabalho abaixo das
objectivas exigências dos trabalhadores, especialmente se ele próprio quer tirar os lucros mais elevados possível da empresa que dirige (ou das empresas
que dirige,_ quando se trata de uma situação de propriedade ••socializada" dos
meios de produção).
Este quadro das dependências em relação com o conceito de dador indirectO de trabalho, como é fácil deduzir, é muitíssimo amplo e complexo. Para
o determinar deve tomar-se em consideração, num certo sentido, o conjunto
dos elementos decisivos para a vida económica no contexto de uma dada sociedade ou Esta_do; a() mesmo tempo, porém, devem ter-se em conta ligações
e dependências muito mais vastas. O fazer com que se tornem realidade os direitos do homem do trabalho, todavia, não pode ser condenado a constituir
somente um elemento deriYJdo dos sistemas económicos, os quais, em maior
ou em menor e_scala, sejam guiados principalmente pelo critério do lucro máximo. E, pelo contrário, é precisamente a consideração dos direitos objectivos
do homem do trabalho- de todo o tipo de trabalhador, braçal, intelectual,
industrial, agrícola, etc. - que deve constituir o critério adequado e fundamental para a formação de toda a economia, na dimensão tanto da economia
de cada uma das sociedades e de cada um dos Estados, como no conjunto da
política econômica mundial e dos sistemas e das relações internacionais que
derivam da mesma política.
E neste sentido que deveria exercitar-se a influência de todas as Organizações Internacionais que a isso são chamadas, a começar pela Organização
das Nações Unidas (ONU). Parece terem a proporcionar novas contribuições
particularmente quanto a isto a Organização Mundial do Trabalho (OIT),
como também a OrgariiZ:ação das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (F AO) e outras ainda. E na contextura dos diferentes Estados
existem miriistérios e órgãos do poder público e também diversos organismos
sociais, instituídos com esta finalidade. Tudo isto indica eficazmente a grande
importânci"a que tem- como foi dito acima- o dador de trabalho indirecto,
para se tornar realidade o pleno respeito dos direitos do homem do trabalho,
porque os direitOS da pessoa humana constituem o elemento-chave de toda a
or-dem moral social.
18.

O problema do emprego

Ao considerar os direitos do homem do trabalho em relação com este
"dador de trabalho indirecto'', quer dizer, em relação com o conjunto -das
instituições que, a nível nacional e a nível internacional, sãO responsáveis por
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toda a orientação da política do- trabalho, deve voltar-se _a atenção antes de
mais nada para um problema fundamental. Trata-se do problema de ter trabalho oU, po"r outras palavras, do problema de encontrar um emprego adaptado para todos aqueles suje1tos que são_ capazes de o ter. O contrário de uma
situação jUsta e correcta neste campo é o desemprego, isto C, a falta de lugares
de traba~ho para as pessoas que são capazes de trabalhar. E pode tratar-se de
falta de tr'!-balho em geral, ou então_ de falta de emprego em determinados
sectores do trabalho. O papel das aludidas instituições, que aqui são compreendidas sob .a denominação_ de dador de trabalho indirecto, é o de actuar
contra o de.semprego, que é s~mpre um mal e, q~ando chega a atingir determinadas dimensões, pode tornar-se uma verdadeira cala:qlidade social. E o
desemprego torna-se um problema particularmente doloroso quando são
atingidos sobretudo __os jovens que, depQis de se terem preparado por meio de
uma formação cultural, técnica e profis~ional apropriada, não conseguem um
emprego e, com mãgoa, vêem frustradas a sua vontade sincera de trabalhar e
a sua disponibilidade para assumir a própria responsabilidade no desenvolvimento econômico e social da comunidade. A obrigação de c4Jnceder fun_doS:
em favor dos desempregados, .quer dizer, o dever de assegurar as subvenções
indispensáveis para a subsistência dos desempregados e das suas famílias, é
um dever que deriva do princípio fUndamental da ordem moral neste campo,
isto é, do princípio do uso comum dos bens ou·, para exprimir o mesmo de
maneira ainda mais simples, do_ direito à vida e à subsistência.
Para fazc:!rTaCe ao perigo do _çlesemp~ego e para garantir trabalho a todos, as instituições que acima foram defii:lidas coino dador de trabalho indirecto devem prover a uma planificação global, que esteja em função daquele
"banco" de trabalho diferenciado, jUnto do qUal se plasma a vida, não apenas
econômica, mas também cultural, de uma dada sociedade; elas devem dispensar atenção, ai rida, à organização correcta- e ·racional do trabalho que se desenvolve em tal Hbanco". Esta solicitude global, em última análise, -pesará
sobre os offibros do Estado, mas ela não pode significar uma centralização
operada unilateralmente pelos poderes .públicos. Trata-se, 3.o contrário, de
uma coordenação justa e racional, no quadro da qual deve ficar garantída a
iniciativá-das pessoas, dos grupos livres, dos centros e dos complexos de trabalho locais, tendo em conta aquilo que foi dito acima a respeito do carácter
subjectivo do trabalho humano.
O fato d!l dependência recíproca das diversas sociedades e dos diversos
Estados, bem como a necessidade de colaboração em diversos domínios exigem que, embora mantendo os direitos soberanos. de cada um deles no campo
da planificação e da organização do trabalho a nível da própria sociedade, se
aja ao mesmo tempo, neste setor importante, no quadro da colaboração internacional, mediante os tratados e os acordos necessários. Também aqui, é
indispensável que o critério de tais tratados e acordos se torne cada vez mais o
trabalho human_o, entendido como um direito fundamental de todos os homens, trabalho que dá a todos aqueles que trabalham direitos análogos, de tal
maneira que o nível de vida dos homens do trabalho nas diversas sociedad~
seja cada vez menos marcado pqr aquelas diferenças chocantes que, com a
sua injustiça, -são siJScéptíveis de -prOVocar violentas reações. As organizações
internaci-onais têm tarefas imensas a· desempenhar neste setor. E é necessãrio
que elas se deixem guiar por uma diagnose exala da complexidade das situações, assim como dos condicionamentos naturais, históricos, sociais, etc.;
é necessário, ainda, que elas, pelo que se refere aos planos de ação estabelecidos em comum, procurem ter a maior efetividade, isto é, eficácia na reali·
zação.
~ em tal direção que se pode pôr em p~ática o plano de um progresso
universal e harmonioSo de todos, segundo o fio condutor da Encíclica Populoruf11 Progressio-do Papa Paulo VI. E necessário acentuar bem que o elemento constitutivo e 'aó mesmo tempo a verificação mais adequada de tal progresso n9 espírito de justiça e de paz, que a Igreja proclama e pelo qual não cessa
de orar ao Pai de tqdos os homens e de todos os povos, é exatamente a revalo~
r_iz?;ção Contínua do trabalho humano, quer sob o aspecto da sua finalidade
Objetiva, quer sob o aspecto da dignidade do sujeito de todo o trabalho, que é
o homem. O progresso de que se está a falar aqui deve ser aluado pelo homem
e para o homem ·e deve produzir frutôs no ho':llem. Uma verificação do mesmo progressO .Serã o. reconhecimento cada vez mais màturado da finalidade
do trabalho e o respeito cada vez mais univers'al dos direitos a ele inerentes,
em conformidade Co.m a dignidade do homtini, ~ujeito do trabalho.
Uma planifidtçãO racional e uma organização adequada do trabalho humano,~à medida das diV.e~sas sp:Ciedades e doS_i:liversos·Estados, deveriam facilitar também a descObçrta da·~ justas pfoporçõe's entre os vãrios tipos de atividades: o trabalho dos 'camp.os·, o da indústria, o dos multiformes serviços, o
tdbalho de concepç:~o intelectUal e mesmo o científico ou artíStico, segundo
as- capacidades de éada um dos homens e Para o bem comum de todas as sociedades e de toda à humanidade. A organização da vida humana segundo as
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f!IÚltiplas. possibilidades do trabalho deveria corresponder um sistema de instrUção e de educação adaptado, que tivesse como finalidade, antes de mais
nada, o desenvolvimento da humanidade e a sua maturidade, e também a formaçã? esp~cífica necessária para ocupar de maneira rend~sa um justo lugar
no amplo e socialmente diferenciado .. banco" de trabalho.
Lançando o olhar para a inteira família humana espalhada por toda a
terra, não ê. possível ficar sein ser impressionado por um fato desconcertante
de irríensãs proporções; oil seja, enquanto que por um lado importantes recursos da natureza permanecem inutilizados, há por outro lado massas imensas de desempregados e subempregados e r:pultid.ões ingentes de famintos. t
um fato que está a demonstrar, sem dúvida alguma, que tanto no interior de
cada comunidade política como nas relações entre elas a nível continental e
mundi~l_- pelo que diz respeito à organização do trabalho e do empregoexiste alguma coisa que não estã bem, e isso precisamente nos pontos mais
críticos e ritais importantes sob o aspecto social.
19.

•

Salário e outras subvenções sociaiS

Depois de ter delineado a traços largos o papel importante que reveste a
solicitude por dar possibilidades do trabalhq a todos os trabalhadores, a fim
de garantir o respeito dos direitos ínalienáveis do homem em relação com o
seu trabalho, convém tratar mais de perto, ·ainda que brevemente, de .tais direitos que, no fim de contas, se formam na relação entre o trabalhador e o dador direto de trabalho. Tudo o que foi dito até .agofa sobre _o terria 4o _dador
indiretO de tr~b~lho_ t_em por fim precisai .maiS acuradã.mep.te estas relações,
mediante a apresentação daqUeles múltiplos condicionamentos, no meio dos
quais indiretamente se formam as mesmas relações. Esta consideração, contudo, não tem um intento puramente descritivo; por outro lado, também não
é um breve tratado de economia ou de política. Trata-se apenas de pôr em
evidência o aspecto deontológico e moral. E o problema-chave da ética social,
neste caso, é o problema da justa remuneração do trabalho que é executado.
No contexto atual, não há maneira mais importante para realizar a justiça
nas relações entre trabalhadores e dadores de trabalho, do que exatamente
aquela que se concretiza na remuneração do mesmo trabalho. Independentemente do fato de o trabalho ser efetuado no sistema da propriedade privada
dos meios de produção ou num sistema em que a propriedade sofreu uma espécie de .. socialização". a relação entre o dador de trabalho (em primeiro lugar o dador direto) e"o trabalhador resolve-se à base do salário, quer-dizer,
mediante a justa remuneração do trabalho que foi feito.
Importa salientar também que a justiça de um sistema sócio-econômico
e, em qualquer hipótese, o seu justo funcionamento contas, devem ser apredados, no fim de segundo a maneira como é eqüitativamente remunerado o
trabalho nesse sistema. Quanto a este ponto, nós chegamos de novo ao primeiro princípio de toda a ordem ético-social, ou seja, ao princípio do uso comum dos bens. Em todo e qualquer sistema, independentemente das relações
fundamentais existentes entre o capital e o trabalho, o salário, isto é, a remuneração do trabalho, permanece um meio concreto pelo qual a grande maioria dos homens pode ter acesso àqueles bens que estão destinados ao uso comum, quer se trate dos bens da natureza, quer dos bens que são fruto da ptodução. Uns e outros tornam-se acessíveis ao homem do trabalho graças ao salário, que ele recebe como remuneração do seu trabalho. Daqui vem que o
justo salário se torna em todos os casos a verificação concreta da justiça de
cada sistema sócio-econômico e, em qualquer hipótese, do seu justo funcionamento. Não é o único meio de verificação, mas é particularmente importante,
ele é mesmo, num certo sentido, a verificação-chave.
Esta verificação diz respeito sobretudo à família. Uma justa remuneração do trabalho das pessoas adultas, que tenham responsabilidades de
família, é aquela que for suficiente para fundar e manter dignamente uma
familia e para assegurar o seu futuro. Tal remuneração poderá efetuar-se ou
por meio do chamado salário familiar, isto é, um salário único atribuído ao
chefe de família pelo seu trabalho, e que seja suficiente para as necessidades
da sua família, sem que a sua esposa seja obrigada a assumir um trabalho retribuído fora do lar; ou então por meio de outras medidas sociais, como sejam abonos familiares ou os subsídios para as mães que se dedicam exclusivamente à famnià, subsídios estes que devem corresponder às necessidades efetivas, quer dizer, ao· número de pessoas a seu cargo e durante todo o tempo em
que elas não estejam em condições de ass1:1mir dig!lamente a responsabilidade
da sua própria vida.
A experiência confirma que é necess~_rio aplicar-se em prol da revalorizaçãó social das funções maternas, dos trabalhós. que a elas andam ligados e
da necessidade de cuidados, de amor e de ·carinho que têm os filhos, para se
poderem desenvolver como- pessoas responsáveis, moral e religiosamente
amadurecidas e psicologicamente equilibradas. Reverterá em honra para a
sociedade o tornar possível à mãe- sem pôr obstáculos à sua liberdade, sem
discriminação psicológica ou prática e sem que ela fique numa situaçãorde
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desdouro em relação às outras mulheres- cuidar dos s_eus filhos e dedicar-se
à educação deles, segundo as diferentes necessidades da sua idade, O abandono forçoso de- tais tarefas, por ter de arranjar um trabalho retribuído fora de
casa, é algo não correto sob o ponto de vista do bem da sociedade e da
família, se isso estiver em contradição ou tornar difíceis tais objetivos primários da missão materna.
Nesta ordem de idéias, deve realçar-se que, numa visão mais geral, é necessário organizar e adaptar todo o processo do trabalho, de tal sorte que sejam respeitadas as exigências- da pessoa- e as --suas· formas de vida, antes de
mais nada da sua vida doméstica, tendo em -conta a idade e o sexo de cada
uma delas. É um fato que, em muitas sociedades, as mulheres trabalham quase todos os setores da vida~-Convém,- no entanto, que elas possam desempenhar plenamente as suas funções, segundo a íridole que lhes é própria; sem
discriminações e sem ·exclusão -dos empregos para que tenham capacidade,
como também sem faltar ao respeito pelas sUas aspirações familiares e pelo
papel específico que lhes cabe no contribuir para o bem comum da sociedade
juntamente com o homem. A verdadeira promoção da mulher exige que o
trabalho seja estruturado de tal maneira que ela não se veja obrigada a pagar
a própria promoção' com o ter de abaridonar a sua eSpecificidade e com detrimento da sua família, na qual ela, como mãe, tem um papel insubstituível.
Ao lado do salárío, entram ern JtYgo aqui neste ponto ainda outras subvenções sociais que têní como finalíd-ãde- assegUrar a vida e a saúde dos trabalhadores e a das suas famílias, As despesas relacionadas com as necessidades
de cuidar da saúde, especialmente em caso de acidentes no trabalho, exigem
que o trabalhador tenha facilmente acesso à assistêriCJa: sanitária; e isto, na
medida do possível, a preços reduiídCiS- OU mesmo-·gratuitamente. Um outrO
setor respeitante às subvenções é o daquilo que a!lda ligado ao direito ao repouso; trata-se aqui, antes de mais nada, do repouso semanal regular, compreendendo pelo menos o domingo, e além disso de um repouso mais longo,
as chamadas férias, uma· vez por ano ou, eventualmente, algumas vezes durante o ano, divididas por períodos mais breves~ E trata-se, ainda, do direito à
pensão de aposentadoria ou reforma, ao seguro para a velhice e ao seguro
para os casos de acidentes de. trabalho. E no âmbito destes dir.eitos principais
desdobra-se todo um sistema de direitos particulares: juntamente com a .re~uneraç1io do trabalho, elas são o índice de uma correta ordenação das relações ·entre o trabalhador e o dador de trabalho. Entre estes direitos, há que
ter sempre presente o direito a dispor de- ambientes de trabalho e de processos
de laboração que não cá usem dano à saúde física dos trabalhadores nem lesem a sua integridade moral.
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A importância dos sindicatos

com base em todos estes dire,ito_s, juntamente com a necessidade de os
garantir por parte dos mesmos trabalhadores, surge ainda um outro direito: o
direito -d_e se associar, quer dizer, o direito de formar associações ou uniões,
com a finalidade de defender os interesses vitais dos homens empregados nas
diferentes profissões. Estas uniões têm o nome de sindicatos. Os iriteresses vitais dos homens do trabalho são a~é certo pontO comUns-a todos; ao mesmo
tempo, porém, cada espécie de trabalho, cada profissão, possui uma sua especifidade, que deveria encontrar nestas organizações de maneira particular o
seu reflexo próprio.
Os Sindicatos têril os seus asceriderites, num certo sentido, jâ nas corporações artesanaiS- da Idade Média, na medida em qUe tais organizações uniam
entre si os homens que pertenciam ao mesmo ofício, isto é, agreniiavam-nos
em base ao trabalho que eles faziam. No entanto, os sindicatos também dif~
rem dessas corporações neste ponto essencial: os modernos sindicatos cresceram a· par.tir da 'luta dos trabalhadores, do mundo do trabalho e, sobretudo,
dOs trabalhador'es da indústria; pela tutela dos seus justos direitos, em confronto com os empresários e os propd.etài-icis dos meios de produção~ Constitui sua tarefa e défesa dos interesses existenciaiS dos trabalhadores em todos
os setores em que entram em causa os seus direitos. A experiência histórica
ensina que as organizações deste tipo são um elemento indisPensável da vida
social, especialmente nas_modernas sociedades industrializadas. Isto, evidentemente, não significa que somente os trabalhadores da indústria possam
constituir associações deste gênero. Os represep..tantes de todas as profissõ~
podem servir-se delas para garantir os seus respectivos direitos. Existem, com
efeito, os sindicatos dos agricultores e dos tr~balh3.dores intelectuais; como
existem também as organizações dos dadores de trabalho. Todos, ç:or;no já foi
dito ·acima, se subdividem em grupos e subgrupos segu~do as particulares pecializações profissiOnais.
A doutrina social católica não pensa que os siridicatos sejain somente o
reflexo de uma estrutura "de classe" da sociedade, como- não pensa -que eles
sejam ·o expoente de uma luta de classe, que inevitavelmente governe a vida
social. Eles são, sim, um expoente da luta pela jus-tiça social, pelos just.os di.. reitos dos homens do trabalho segundo as suas diversas profissões. No entan-
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to, esta ''luta" deve ser compreendida como um empenhamento normal das
pessoas '"em prol" do justo bem: no caso, em prol do bem que corresponde às
necessidades e aos méritos dos homens do trabalho, associados segundo as
suas profissões; mas não é uma luta "'contra" os outroS. Se ela assume um caráter de oposição aos outros, nas questões controvertidas, isso sucede· por se
ter em consideração o bem que é a justiça social, e não por se visar a·Bluta"
pela luta, ou então para eliminar o antagonista. O trabalho tem como sua característica, antes de mais nada, unir os homens entre si; e nisto consiste à sua
força social: a força para construir uma comunidade. E no fim de contas, nessa comunidade devem unir-se tanto aqueles que trabalham como aqueles que
dispõem dos meios de produção ou que dos mesmos são proprietários. A luz
desta ·estrutura fundamental de todo o trabalho - à luz do fato de que, afinal, o "trabalho" e_ o "capital" são as componentes indispensáve"iS do pf-ocesso de_ produção em tOdo e qualquer sistema social - a união dos homens
para se assegurarem os direitos que lhes cabem, nascida das exigências do trabalho, permanece um fator construtivo de ordem social e de solidariedade, fator. do qual não é possível prescindir.
Os justos esforços para garantir os direitos dos trabalhadores, que se
acham unidos pela mesma profissão, devem ter sempre em conta limitações
que impõe a situação econômica'geral do país. As exigências sindicais não podem transformar-se numa espécies de "egoísmo" de grupo ou de classe, embora possam e devam também tender para corrigir- no que respeita ao bem
comum a inteira sociedade- tudo aquilo que é defeituoso no sistema de propriedade dos meios de produção, ou no modo de os gerir e de dispor dcl~s. A
vida social e econômico-s.ocial ê certamente como um sistema de "vasos- t'õ=
municantes", e todas e cada uma das ati vidades sociais, que tenham como finalidade salvaguardar os direitos dos grupos particulares, devem adaptar-se a
tal sistema.
Neste sentido, a atividade dos sindicatos entra indubitavelmente no campo da "polltica", entendida como uma prudente solicitude pelo bem comum.
Ao mesmo tempo, porém, o papel dos sindicatos não é o de "fazer política"
no serytido que hoje comumente se val dando a esta expressão. Os sindicatos
não têm o caráter de "partidos políticos" que lutam pelo poder, e também
não deveriam nunca estar submetidos às decisões dOs partidos políticos, nem
manter com eles ligações muito estreitas. Com efeito, se for esta a situação,
eles perdem facilmente o conta to com aquilo que é o seu papel específ1co, que
é o de garantirem os justos direitos dos homens do trabalho no quadro do
bem comum de toda a sociedade, e, ao contrário, tornam-se um instrumCnto
da luta para outros fins,
Ao falar da tutela dos justos direitos dos homens do trabalhO segundo as
suas diversas profissões, é preciso naturalmente ter sempre diante dos olhos
aquilo de que depende o carãter subjetivo do trabalho em cada profissão; ·
mas, ao mesmo tempo, ou primeiro que tudo, aquilo que condiciona a dignidade própria do sujeito do trabalhei. E aqui apresentam-se múltiplas possibilidades para a ação das organizações sindicais, inclusive também para um seu
empenhamento por coisas de caráter instrutivo, educativo e de promoção da
auto-educação. A açào das escolas, das chamadas "universidades operária:\"
e "populares", dos programas e dos cursos de formação, que desenvolveram
e continuam ainda a desenvolver atividades neste campo, é uma ação benemérita. Deve sempre desejar-se que, graças à ação dos seus sindicatos, o trabalhador não só -possa "ter··· inaís~' inas tambem e sobretudo posfta "ser"
mais; o que equivale a dizer, possa realizar mais plenamente a sua humanidade sob todos os aspectos.
Ao agirem em prol dos justos direitos dos seus membros, os sindicatos
lançam mão também do método de ••greve", ou seja, da suspensão do trabalho, como de uma espécie de '"ultimatum" dirigido' aos órgãos competentes e,
sobretudo, aos dadores de trabalho. É um modo de proceder que a doutrina
social católica reconhece como legítimo, observadas as devidas condições e
nos justos limites. Em relação a isto·os trabalhadores deveriam ter assegurado
sofrer sanções penais pesSoais por nela partido direito à gi'eve;-sem= teieiri
parem. Adntitindo que se trata de um meio legítimo, deve simultaneamentê
relevar-Se que a g'reVe coDtinua a sei, num certo sentido, utn meio extremo.
Não sé Pode abusar dele; .e não se pode abusar dele especialmente para fazer o
jóS9 da política: Alérri·disso, itão se pode esquecer nunca que, quando se trata
de serviços- essenciais- para a-vida da sociedade, estes devem ficar sempre assegui-ados, inclusiv~. se isso for neCeSsário; inêdiante aPropriadas me~idás legais. O aO Uso da g-reve pude conduZir à piralisação da vida'sócio-econômica;
o·rn isio-é cOntráiió às exigências do ben1 Comum da socíedade o qual também
ctwrespOnde à itati.ireza, --eritendiâa retamente, do mesmo trabalho.

-ae

21. Digilidáde-dé/ irapalho

ágri~Ôla

Tudo o que rOi dÜo.e~ P,rCcéCÍênCi~ sObre !i dignidad.e do trab.a;IhO e
s9bre a dimei1são o_bjç:tiva e subjetiva.dQ trabalho do homerri~ lern aplicação
direta ao problema do trabalhÕ agrícola e à situação do homem que cultiva a
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terra no duro trabalho dos campos. Trata-se, efetivamente, de um setor muito
vasto do âmbito do trabalho do nosso planeta, não circunscrito a um ou a outro dos continentes e não limitãdo__àquelas sociedades que jã atingiram um
certo nível de desenvolvimento e de progresso. O mundo agrícola, que proporciona à sociedade_ os bens necessârios para a sua sustenção quotidiana,
reveste-se de uma importância fundamental. As condições do mundo rural e
do trabalho agrícola não são iguais em toda a parte e as situações sociais dos
trabalhadores agrícolas são diferentes nos diversos países. E isso não depende
somente do grau de desenvolvimento da técnica agrícOla, mas também, e talvez mais ainda, do reconhecimento dos_justos direitos dos trabalhadores agrícolas e, enfim, do nível de consciência daquilo que concerne a toda a ética social do trabalho.
O trabalho dos campos reveste-se de não leves dificuldades, como sejam
o esforço físico contínuo e por vezeS extenuante, o pouco apreço em que é
tido socialmente, a ponto de criar nos homens que se dedicam à agricultura a
sensação de serem socialmente marginalizados e de incentivar no seu meio o
fenômeno da fuga em massa do campo para as cidades e, infelizmente, para
condições de vida ainda mais desumanizantes. A isto acrescente-se a falta de
formação profissional adequada, a falta de utensílios apropriados, um certo
individualismo rastejante e, ainda situações objetivamente injustas. Em certos
países em vias de desenvolvimento, há milhões de homens que se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que são explorados pelos latifundiários,
sem esperança de alguma vez poderem chegar à posse nem sequer de um pedaço mínimo de terra .. como sua propriedade". Não existem formas de prote-çào legal para a pessoa do trabalhador agrícola e para a sua família, no caso
de velhice, de doença ou de falta de trabalho. Longas jornadas de duro trabalho físico são pagadas miseramente. Terras cu1tivâveis são deixadas ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de um pequeno pedaço de
terra, cultivado por conta própria de há anos, são preteridos ou ficam sem defesa diante:! da "fome da terra~> de indivíduos ou de grupos mais potentes. E
mesmo nos países economicamente desenvolvidos, onde a investigação científica, as conquistas tecnológicas ou a política do Estado levaram a agricultura
a atingir um nível muito avançado, o direito ao trabalho pode ser lesado
quando se nega ao camponês a faculdade de participar nas opções decisionais
respeitantes ao trabalho em que presta os seus serviços, ou quando é negado o
direito à livre associação visando ajusta promoção social, cultural e econômica do trabalhador agrícola.
Em muitas situações, portanto, são necessárias mudanças radicais e urgentes, para restituir à agricultura- e aos homens dos campos- o seu justo
valor como base de uma sã economia, no conjunto do desenvolvimento da
comunidade social. É por isso que se impõe proclamar e promover a dignidade do trabalho, de todo o trabalho, especialmente do trabalho agrícola, no
qual o homem de maneira tão exp-ressiva Hsubmete a terra", recebida de Deus
como dom, e afirma o seu "domín"io" no mundo visível.
22. A pessoa deficiente e o trabalho

Em tempos recentes, as comunidades nacionais ~ as organizações interna,cionais têm voltado_ a sua atenção para um outro problema relacionado com o
trabalho e que é bem denso de reflexos: o problema das pessoas deficientes.
Também elas são sujeitos plenamente humanos, dotados dos correspondentes
direitos inatos, sagrados e inviolâveis, que, apesar das limitações e dos s.ofrimento~ inscritos no seu corpo e nas suas faculdades, põem mais em relevo a
dignidade e a grandeza do homem. E uma vez que a pessoa que tem quaisquer
"deficiências" é um sujeito dotado de todos os seus direitos, deve facilitar-selhe a participação na vida da sociedade em todas as dimensões e a todos os
níveis que sejam acessíveis para as suas pOsSibilidades. A pessoa deficiente é
um de nós e participa plenamente da mesma humanidade que nós. Seria algo
radicalmente indigno do homem e seria uma negação da humanidade comum
admitir ã Vida da sociedade, e portanto ao trabalho, só os membros na plena
posse das funções do seu ser, porque, procedendo desse modo, recair-se-ia
numa forma grave de discriminação, a dos fortes e sãos contra os fracos e
doentes. O trabalho no sentido objetivo deve ser subordinado, também neste
caso, à dignidade do homem, ao sujeito do trabalho e não às vantagens económicas.
Compete, pois, às diversas entidades implicadas no mundo do trabalho,
ao dador direto bem como ao dador indireto de trabalho, promover com medidas eficazes e apropriadas o direito da pessoa dificiente à preparação profissional e ao trabalho, de modo que ela possa ser inserida numa atividade produtiva para a qual seja idônea. Aqui apresentam-se muitos problemas de ordem prãtica, legal e também econômica; mas cabe à comunidade, quer dizer,
às autoridades públicas, às associações e aos grupos Intermédios, às empresas
e aos mesmos deficientes pôr em comum idéias e recursos para se alcançar
esta fmalidadc in_abdjcável: que seja proporcionado um trabalho às pessoas
deficientes, segundo as suas possibilidades, porque o requer a sua dignidade
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de homens e de sujeitos do trabalho. Cada comunidade há de procurar
munir-se das estruturas adaptadas para se encontrarem ou para se criarem Iugates de__ trabalho para tais pessoas, quer nas comuns empresas públicas ou
privadas - que lhes proporcionem um lugar de trabalho ordinário OU então
adaptado para o seu caso- quer nas empresas e nos meios de trabalho chamados "de proteção"
Uma grande atenção deverá ser dedicada, como para todos os outros
.trabalhadores, às condições físicas e psicológicas de trabalho dos deficientes,
à sua justa remuneração, à sua possibilidade de promoção e à eliminação _d_os
diversos obstáculos. Sem querer esconder que se trata de uma tarefa complexa e não fácil, é para desejar que uma concepção exata do trabalho no sentido
subjetivo permita chegar-se a uma situação que dê à pessoa deficiente a possibílidade de sentir-se não jâ à margem do mundo e do trabalho ou a viver na
dependência da sociedade, mas sim como um sujeito do trabalho de pleno direito, útil, respeitado na sua dignidade humana e chamado a contribuir para
o progresso e para o bem da sua família e da comunidade, segundo as próprias capacidades.

•

23. O trabalho e o problema da emigração
Ê necessário, por fim, dedicar urna palavra, ao menos de man~ira_su
mãria, ao problema da emigração por motivos de trabalho. Trata-se de um
fenômeno antígo, mas que se repete continuamente e que nos dias de hoje as~
sume mesmo dimensões tão grandes que são de molde a complicar a vida contemporânea. O homem tem sempre o direito de deixar o próprio país de origem por diversos motivos.- como também de a ele voltar - e de procurar
melhores condições de vida num outro país. Este fato, certamente, não anda
disjunto de dificuldades de natureza diversa; primeiro que tudo, ele constitui,
em geral, uma perda para o país do qual se emigra. E- o afastamento de um
homem, que é ao mesmo tempo um membro de uma grande comunidade,
unificada pela sua história, pela sua tradição e pela sua cultura, o qual parte
para ir recomeçar uma vida no seio de outra_ sociedade, unificada por uma
outra cultura e, muitas vezes, também por uma outra língua. Neste caso, vem
a faltar um sujeito de trabalho que, com o esforço do próprio pensamento ou
dos seus braços poderia contribuir para o aumento do bem comum no seu
país; e eis que tal esforço e tal contribuição vão ser dados a outra sociedade, a
qual, num certo sentido, tem a isso menos direito do que a pátria de origem.
E no entanto, apesar de a emigração ser sob certos aspectos um mal, em
determinadas circunstâncias é, como se costuma dizer, um mal necessário.
Devem envidar-se todos os esforços- e certamente muito se faz com tal finalidade-- para que este mal no sentido material não comporte danos de maior
no sentido moral, e até mesmo para que, na medida em que é possível, ele traga uma melhoria na vida pessoal, familiar e social do emigrado; e isto diz respeito quer a-õ ·país de chegada quer à pátria de onde partiu. Neste domínio,
m~itíssimas coisas dependem de uma justa legislação, em particular quando
se trata dos direitos do homem do trabalho. Compreende-se, pois, que tal
problema, sobretudo se focado deste ponto de vista, tenha cabimento no con~
texto das presentes considerações.

A coisa mais importante é que o homem que trabalha fora do seu país
t:tatal, como emigrado permanente ou como trabalhador ocasional, não vew
nha a encontrar-se desfavorecido pelo que se refere aos direitos relativos ao
trabalho, em confrOnto com os trabalhadores d,essa sociedade determinada.
A emigração por motivo de trabalho não pode de maneira nenhuma tornar-se
uma ocasião de exploração financeira ou social. No que; diz respeito à relação
de trabalho com_ o trabalhador imigrado devem ser válidos os m~smos critérios seguidos para todos os outros trabalhadores da mesma sociedade. O
valor do trabalho deve ser medido com a mesma medida e não tendo em linha
de conta a diferença de nacionalidade, de religião ou de raça. Com mais razãO
ainda, não pode ser explorada a situação do constrangimento em que se encontre o imigrado. Todas estas circunstâncias devem absolutamente cedernaturalmente depois de terem sido tomadas em consideração as qualificações
específicas- diante do valor fundamental do trabalho, valor que anda ligado
com a dignidade da pessoa humana. E uma vez mais vem ao caso repetir o
princípio fundamental: a hierarquia dos valores, o sentido profundo do trabalho exigem que o capital esteja em função do trabalho e não o trabalho em
função do capital.
Elementos para uma espiritualidade do trabalho

24.

Papel particular da Igreja

A última parte das presentes reflexões sobre o tema do trabalho humano,
a propósito do 90~' aniversário da Encíclica Rerum N ovarum, convém dedicála à espiritualidae do trabalho no sentido cristão da expressão. Dado que o
trabalho na sua dimensão subjetiva é sempre uma ação pessoal, actu personae, daí se segue que é o homem todo quoe nele participa, com seu corpo e o
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seu espírito, independentemente do fato de ser um trabalho manual ou intelectuaL E é também ao homem todo que é dirigida a Palavra do Deus vivo, a
mensagem evangélica da Salvação, na qual se encontram muitos ensinamentos- como que luzes particulares- concernentes ao trabalho humano. Ora,
é necessária uma assimilação adequada de tais ensinamentos; é preciso o esforço interior do espírito humano, guiado pela fé, pela esperança e pela ca.~i
dade, para dar ao trabalho do homem concreto, com a ajuda desses ensinamentos, aquele sentido que ele tem aos olhos de Deus e mediante o qual o
mesmo trbabalho entra na obra da salvação conjuntamente com as suas tramas e componentes ordinárias e, ao mesmo tempo, muito importantes.
Se a Igreja considera como seu dever pronunciar-se a respeito do trabalho, do ponto de vista do seu valor humano e da ordem moral em que ele está
abrangido, e se ela reconhece nisso uma sua tarefa importante incluída no serviço que presta à inteira mensagerri evangélica, a mesma Igreja vê simultaneamente um seu dever particular na promoção de uma espiritualidade do trabalho, suscetível de ajudar todos os homens a aproximarem-se através dele de
Deus, criador e Redentor, e a participarem nos seus desígnioS salvíficos quanto ao homem e ao mundo, e a aprofundarem na sua vida a amizade com Cristo, assumindo mediante a fê uma participação viva na sua tríplice missão: de
Sacerdote, de Profeta e de Rei, corno ensina, usando expressões admiráveis, o
II Concílio do Vaticano.
25.
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O trf:zbalho como participação na obra do Criador

Como diz o II Concílio do Vaticano, "uma coisa{~ certa para os· crentes:
a atividade humana individual e coletiva, aquele imenso esforço com que os
homens, no -decurso dos séculos, tentaram melhorar as condições de vida,
considerado em si mesmo, corresponde ao desígnio de Deus. Efetivamente, o
homem, criado à imagem de Deus, recebeu a missão de submeter a si a terra e
tudo o que ela contém, de governar o mundo na justiça e na santidade e, ~eco
nheç:endo Deus como o Criador de todas as coisas, de se orientar a si e ao uniyerso todo para Ele, de maneira que, estando tudo subordinad_o ao homem, o
nome de Deus seja glorificado em toda a terra".
Na Palavra da Revelação divina acha-se muito profundamente inscrita
esta verdade fundamental: que o homem, criado à imagem de Deus, participa
mediante o seu trabalho na obra do Criador e, num certo sentido, continua
na medida das suas possibilidades, a desenvolvê-la e a completá-la, progredindo cada vez mais na descoberta dos recursos e dos valores contidos em
tudo aquilo que foi criado. Esta verdade encontramo-la logo no início da Sagrada Escritura, no Livro do Gênesis, onde a mesma obra da criação é apresentada sob a forma de um "trabalho" realizado durante seis dias por Deus,
que se mostra a ·~repousar" no sétimo dia. Por outro lado, o último Livro da
Sagrada Escritura repercute ainda o mesmo tom de respeito pela obra que
Deus realizou mediante o seu "trabalho" criador quando proclama: "Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso!", proclamação esta, bem análoga à do Livro do Gênesis, quando encerra a descrição
de cada dia da criação afirmando: "E Deus viu que iSso era bom".
Esta descrição da criação, que nóS- encontramos jâ no primei r-ó capitulo
do Livro Gênesis, é ao mesmo tempo, num certo sentido, o primeiro, "evangelho do trabalho". Ela mostra de fato, em que é que consiste a sua dignidade, ensina que o homem, ao fazer o trabalho, deve imitar Deus, seu Criador,
porque traz em si - e ele somente - este singular elemento de semelhança
com Ele. O homem d"eve imitar Deus quando trabalha, assim como quando
repousa, dado que o mesmo Deus quis apresentar-lhe a própria obra criadora
sob a forma do trabalho c sob a forma do repouso. E esta obra de Deus no
mundo continua sempre, como o atestam as palavras de Cristo; "Meu Pai
opera continuamente ... ": opera com a força criadora, sustentando na existência o mundo que chamou do nada ao ser; e opera com a força salvffica nos corações dos homens, que desde o princípio destinou para o "repouso" em
união consigO mesmo, na "caSa do P:ii". Por isso, também o t~abalho humano não só exige o repouso cada "sétimo dia" mas além disso não pode consistir apenas no exercício das forças humanas na ação exterior: ele tem de deixar
um espaço interior, no qual o homem, formando-se cada vez mais aquilo que
deve ser segundo a vontade de Deus, se prepara para aquele .. repouso" que o
Senhor reserva para os seus servos e amigos.
A consciência de que o trabalho humano é uma participação na obra de
Deus, deve impregnar- como ensina o recente Concílio~ "também as atividades de todos os dias. Assim, os homens e as mulheres que, ao ganharem o
sustento para si e para as suas famílias, exercem as suas ativldades de maneira
a bem servir a sociedade, têm razão para considerar o seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, um serviço dos seus irmãos e uma contei~
buição pessoal para a realização do plano providencial de Deus na história".
É necessário, pois, que esta espirfttialidéide c'ristã do trabalho se torne patrimônio comum de todos. E necessário, sobretudo na êpoca atual, que a es-
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píritualidade do trabalho manifeste aquela maturidade que exige.m as tensões
e as inquietudes dos espíritos e dos corações; "Longe de pensar que as obras
do engenho e do poder humano se opõem ao poder de Deus e de considerar a
criatura racional corno rival do Criador, os cristãos, ao contrário, estão bem
persuadidos de que as vitórias do gênero humano são um sinal da grandeza
de Deus e são fruto do seu desígnio inebâvel. Mas, quanto mais aumenta o
poder dos homens, tanto mais se alarga o campo das suas responsabilid~des,
pessoais e comunitárias ... A mensagem cristã não afasta os homens da tarefa
de construir o mundo, nem os leva a desinteressar~se do bem dos seus seme'lhantes mas, pelo contrário", obriga-os a aplicar-se a tudo isto por um dever
ainda mais exigente.
A consciência de participar, mediante o trabalho, na obra da criação
constitui motivaÇãO -hem profunda para empreendê-lo em diversos setores:
"Os Héis, portanto -lemos na Constituição Lumen Gentiu-m- devem reconhecer a natureza íntima de todas as criaturas, o seu valor e a sua ordenação
para a glória de Deus, e devem ajudar-se mutuamente, mesmo através das atividades propriamente seculares, a procurar levar uma vida mais santa, para
que assim o mundo seja impregnado do espírito de Cristo e atinja mais eficaz- .
mente o seu fim, na justiça, na caridade e na paz ... Por conseguinte, com a sua
competência nas matérias profanas e pela sua atividade intrinsecamente elevada pela graça de Cristo, contribuam com todas as suas forças para que os
bens criados sejam valorizados pelo trabalho humano, pela técnica e pela cultura ... de harmonia com os fins que lhes deu o Criador e segundo a ilumi~
nação do seu Verbo.''
26.

Cristo, o homem do trabalho
Esta verdade, segundo a qual o homem mediante o trabalho participa na
obra do próprio Deus, seu Criador, foi particularmente posta em relevo por
Jesus Cristo, aquele Jesus de quem muitos dos seus primeiros ouvintes em
Nazaré ficavam admirados e exclamavam: "Donde lhe veio tudo isso? E que
sabedoria é essa que lhe foi dada?!. .. Porventura não é este o carpinteiro ...?"
Com efeito, Jesus não só proclamava, mas sobretudo punha em prática com
as obras o "Evangelho" que lhe tinha sido confiado, a Palavra da Sabedoria
eterna. Por esta razão, tratava-se verdadeiramente do "evangelho do traba~
lho", pois Aquele que o proclamava era Ele próprio homem do trabalho, do
trabalho artesanal como José de Nazaré. E ainda que não encontremos nas
suas palavras o preceito especial de trabalhar- até mesmo, uma vez, a proibição de se preocupar de uma maneira excessiva com o trabalho e com os
meios para viver- contudO- ao mesmo tempo, a eloqUência da vida de Cristo
é inequívoca: Ele pertence ao .. mundo do trabalho" e tem apreço e respeito
pelo trabalho humano; pode-se mesmo dizer mais: Ele encara com amor este
trabalho, bem como as suas diversas expressões, vendo em cada uma delas
uma linha particular da semelhança do homem com Deus, Criador e Pai. Não
foi Ele, porventura, que disse .. Meu Pai é o agricultor ... ", transpondo de di.,
versas maneiras para o seu ensino aquela verdade fundamental sobre o trabalho que já se enc~ntra expressa em toda a tradição do Antigo Testamento, a
começar pelo Livro do Gêneses?
Nos Livros do Antigo Testamento não faltam freqUentes referênciàs ao
trabalho humano, assim como às diversas profissões exercidas pelo homem;
assim, por exemplo: ao médico, ao farmacêutico, ao artesão-artista, ao artífice do ferro - esta expressão poder-se-ia referir ao trabalho do operário siderúrgico de hoje- ao oleiro, ao agricultor, ao estudioso, ao navegador, ao
trabalhador da construção, ao músico, ao pastor e ao pescador. E são conhecidas as belas palavras dedicadas ao trabalho das mulheres. O próprio Jesus,
nas suas parábolas sobre o Reino de Deus, refere-se constantemente ao trabalho humano: ao trabãlho do pastor, do agricultor, do médico, do semeador,
do amo, do servo, do feitor, do pescador, do comerciante e do operário. E
fala também das diversas atividades das mulheres. Apresenta o apostolado
sob a imagem do trabalho braçal dos ceifeiros ou dos pescadores. E, enfim,
refere-se tanlbém ao trabalho dos·estudiosos.
Este ensino de Cristo sobre o tnlbalho, baseado no exemplo da própria
vida vivida durante os anos de Nazaré, encontra um eco bem ~'orte no ensino
do Apóstolo São Paulo. Dedicando-se provavelmente à confe,;:ão de tendas,
São Paulo sentia-se ufano de trabalhar no neu oficio, graças .ao qual podia,
muito embora sendo apóstolo, ganhar por si mesmo o seu pão de cada dia.
"ti-abalhamos noite e dia, entre fadigas e privações, para não sermos pesados
a nenhum de vós." Daqui derivam as suas instruções a respeito do trabalho,
que têm um carâter de exortação e de preceitos: "A esses tais ordenamos e incitamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem em paz, para poderem, assim, cbmer o pão ganho por eles próprios", são palavras suas, escritas aos
Tessalonicenses. Com efeito, notando que alguns "levam uma vida preguiçosa, em lugar de trabalharem", o Apóstolo, no mesmo contexto, não hesita em
dizer; "Se alguém não quer trabalhar, abstenha-se também de comer." E
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numa outra passagem, ao contrârio,- ele estimula: "Qualquer coisa que fizerdes, fazei-a com todo o coração, como se fora para o Senhor, e não para os
homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança."
Os ensiiúúrientõs do Apôstolo das Gentes, como se vê, têm urna
importância-chave para a moral e para a espiritualidade do trabalho huma·
no. Eles são complemento imp.ortante para aqu.ele grande, se bem que discre·to, .. evangelho do trabalho" que nós encontramos na vida de Cristo; nas sUas
parâbolas e em utudo quanto Jesus foi fazendo e ensinando",
Com base nestas luzes, que emanam da pr6pria Fonte, a Igreja proclamou sempre o que segue e cuja expressão contemporânea encontramos no ensino do II Concílio do Vaticano: .. A atividade humana, do mesmo modo que
procede do homem, assim tambêm para ele se ordena. De fato, quando trabalha o homem não transforma apenas as coisas materiais e a sociedade, mas
realiza-se a si mesmo. Aprende muitas coisas, desenvolve as próprias faculdades, sai de si e supera-se a si mesmo. Este desenvolvimento, se for bem compreendido, vale mais do que os bens exteriores que se possam acumular ... b a
seguinte, pois, a norma para a atividade humana: segundo o plano e a vontade de Deus, ser conforme com o verdadeiro bem da humanidade e tornar
possível ao homem, individualmente considerado ou como membro da sociedáde, cultivar e realizar a sua vocação integraL"
No contexto de tal visão dos valores do trabalho humano, ou seja, de
uma tal espiritualidade do trabalho, explica~se perfeitamente aquilo que no
mesmo ponto da Constituição pastoral do Concílio se lê sobre o justo significado do progresso: "0 homem vale mais por aqUilo que é do que por aquilo
que tem. Do mesmo modo tudo o que o homem faz para conseguir mais justiça, uma fraternidade mais difundida e uma ordem mais humana nas relações sociais, excede em valor os progressos técnicos. Com efeito, tais progressos podem proporcionar a base material para a promoção humana, mas,
por si sós, de modo nenhum são capazes de a realizar."
Esta doutrina sobre o problema do progresso e do desenvolvimento tema tão doininante na mentalidade conterilporânea- poderá ser entendida
somente como fruto de uma espiritualidade do trabalho já provada, e sonien~
te sobre a base de uma tal espiritualidade é que ela pode ser realizada e posta
em prática. Esta é a doutrina e ao mesmo tempo o programa que lançam as
raízes no "evangelho do trabalho''.

27.

O trabalho humano à luz da Cruz e da Ressurreição de Cristo

Há ainda um outro aspecto do trabalho humano, uma sua dimensão essencial, em que a espiritualidade fundada no Evangelho penetra profundamente. Todo o trabalho, seja ele manual ou intelectual, anda inevitavelmente ·
conjunto à fadiga. O Livro do Gêneses exprime isto mesmo de maneira verdadeiramente penetrante, ao contrapor aquela bênção original do trabalho,
contida 110 próprio mistério da Criação e ligada à elevação do homem como
imagem de Deus, a maldição que o pecado trouxe coÍ1sigo: "Maldita seja a
terra por tua causa! Com trabalho penoso tírarãs dela o alimento todos os
dias da tua vida." Esta pena ligada ao trabalho indica o caminho da vida do
homem sobre a terra e constitui o_anúncio da morte: "Comerás o pão com o
suor da fronte, até que voltes à terra da qual foste tirado ... ". Como que
fazendo-se eco destas palavras, assim se exprime o autor de unl dos LivroS sapienciais~ Refleti em todas as obras realizadas por minhas mãos e em todas
as fadigas a que me submeti ... ". Não hâ homem algum sobre a terrÇt que não
possa fazer suas estas palavras.
O Evangelho profere, em certo sentido, a sua última p3Javra a proPósito
disto ainda, no mistêrio pascal de Jesus Cristo. E é aqui que ê preciso ir procurar a resposta para estes problemas tão importantes para a espiritualidade
do traba.lho humano. No mistêrio pascal está cOntida a Cruz de Cristo, a sua
obediência até .à morte, que o Apóstolo contrapõe_àquela desobediência que
pesou desde o princípio na história--do homem sobre a terra.
Aí está contida tambêm a el.evação_de· Cristo .que, passando pela morte
de cruz, retorna para junto dos seus discípulos com a potência do Espírito
S3nfo pela RessurreiçãO.
H

O suor e a fadiga, que o trabalho ~omporta necessar!am~efite na- presente
condição da humanidade, proporcionam aos cristãos e a todo o homem,
dado que todos são chamados para seguir a Cristo, a possibilidade de partici,par no amor à obra que o mesmo Cristo veio realizar. Esta obra de salvação
foi realizadd por meio do sofrimento e da_ morte de cruz. Suportando o que há
de penoso no trabalho em união com CristO CrUCificado por nós, o homem
colabora, de algum modo; cóm o Filho de Deus na redenção da humanidade.
Mostrar-se-â como verdadeiro discípülo de Jesus, levando_ tambêm ele a cruz
d; cada dia nas- aiividades que é -Chamado a realizar.
Cristo, .. suportando a morte por toâos nóS, pecadores, ensina-nos, com
o seu exemplo, ser necessário que também nós levemos a cruz que a carne e o
mundo fazem pesar s_obre os ombros daqueles que buscam a paz e ajustiça";
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ao mesmo tempo, porém Hconstituído Senhor pela sua Ressurreição, Ele,
Crísto, a quero foi dado todo o poder no cêu e na terra, opera já pela virtude
do Espírito Santo, nos corações dos homens ... purificando e robustecendo
aquelas generosas aspirações que levam a família dos homens a tentar tornar
a sua vida mais' humana e a submeter para esse fim toda a terra".
No trabalho humano, o cristão encontra u~a pequena parcela da Cruz
de Cristo e aceita-a com o mesmo espírito de redenção com que Cristo aceitou por nós a sua Cruz. E, graÇas à luz que, emanando da Ressurreição do
mesmo Cristo, penetra dentro de nós, descobrimos sempre no trabalho um
vislumbre da vida nova·, dÚ novo bem, um como que anúncio dos .. céus novos
e da nova terra", os quais são participados pelo homem e pelo mundo preci~
samente mediante o que há de penoso no trabalho. Mediante a fadiga e nunca
sem ela. Ora, tudo isto, por um lado, confirma ser indispensável a cruz numa
espiritualidade do trabalho humano; por outro lado, porém, patenteia-se nesta cruz, no que nele hâ de penoso, um bem novo, o qual tem o seu princípio
no mesmo trabalho: no trabalho entendido em profundidade e sob todos os
aspectos, e jamais sem ele.
E serâ já ·este novo bem - fruto do trabalho humano- uma pequena
parcela daquela "nova terra" onde habita ajustiça? E em que relação permanecerâ ele com a Ressurreição de Cristo, se é verdade ser aquilo que multiforrnemente é penoso no trabalho do homem uma pequena parcela da Cruz de
Cristo? O Concílio procura responder também a esta pergunta, indo haurir
luz nas mesmas fontes da Palavra revelada: "~certo que nos é lembrado que
nada aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se se perde a si mesmo (cf.
Lç:. 91 25). A expectativa da nova terra, porém, não deve enfraquecer, mas antes estimular a solicitude por cultivar esta terra, onde cresce aquele corpo da
nova:Tamília humana, quejâ consegue apresentar uma certa prefiguração em
que se vislumbra o mundo novo. Por conseguinte, embora se deva distinguir
cuidadosamente o progresso terreno do crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida eni que tci.l progresso Pode contribuir para: a melhor organização dã sociedade huma:na, tem muita importância paia o rC:ínO de Deus."
Procuramos, ao longo das presentes reflexões dedicadas ao trabalho humano, pôr em realce tudo aquilo que parecia indisperisâVel dado que t:··mediante ele que devem multiplicar-se sobre a face da terra não só "os frUtos dei
nossa atividade", mas também "a dignidade do homem, a comunhão fraterna
e a liberdade". O cristão que está atento em Ouvir a Palavra de Deus viVo,
unindo o trabalho à oraçãO, prOcure saber que lugar ocupa o seu trabalho
não somente nó progresso terreno, mas tambêm no desenvolvimento do Reino de Deus, para o qual todos somos chamados pela potência do Espírito
Santo e pela palavra do Evangelho.
Ao concluir estas minhas reflexões,_ é-me grato dar-vos, a todos vós, veneráveis irmãos e caríssimos Filhos e Filhas, de todo o coração, uma propiciadora Bênção Apostólica.
·
Este documento, que eu havia preparado para que fosse publicado a 15
de maio passado, no 9Q'i' aniversário da Encfclica Rerum Novarum, só pôde
ser revisto definitivamente por mim depois da minha permanência, por enfermidade no hospitaL
Dado em Castel Gandolfo, no dia 14 de setembro, Festa da Exaltação da
Santa Cruz, do a-no de 1981, terceiro do meu Pontificado. -Joannes Paulus
PP. li

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Frafico.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Chega ao nosso conhecimento que o Ministério da Educação e Cultura
está a promover reunião conjunta com as autoridades. estaduais a fim de alterar a si'ste-mâtiCa do Fundo Nacional de Educação. Preocupa~nos sobremaneirã tal" inkiá.tívá~ porqUe, á.O que -tudo indica, pretende-se 1nti-oduzir inova:ções-numã -das principci.is fontis_súp'tidoras de recursos lmãnceiros ~o_siste~
ma -ae ensinô do I'i' grau e do supletiVo sem que saibamos ao certo qual o objetiVo visado. EXistem -estUdos çoilclU.sivos apontando falhas ou deficiências
no siStema? Deseja~se ampliar ou mesmo dimínuir o vOlume de verbas a_locadas? Que motivos_estariam a justfficar a completa revisão da I:Oetodologia até
agorã. empregada?
· '·
Acreditamos ·oportuno neste momento lembrar que o Tribunal de Contas, sendo relator o Sr. Ministro Luciano Brandão, chegou a afirmar que, do
saldo financeiro de 2 bilhões existentes no referido Fundo, nada menos do
que Cr$ 832.088.862,75 "foram aplicados em títulos e valores para evitar que
ficassem ociosos ein b:incos". Este tipo de anomalia é que estã a merecer
pronta correção. E inadmissível que os jã poucos recursos alocados ao ensino
venham a ser objeto de especulação no mercado financeiro, com evidente prejuízo para a população mais carente.
1
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Se é que algo deve ser alterado, entendemos que o debate deve vir a
público a fim de que todas as opiniões possam ser auscultadas. O povo brasileiro reclama uma democracia participativa, pois todos estão fartos das soluções autoritárias impostas de cima para baixo.
Desejamos nesta oportunidade não só registrar nossa apreensão quanto
ao clima de mistério que envolve os estudos preliminares a respeito do assunto mas, também, cobrar da Liderança do Governo nesta Casa uma definição
quanto ao que se pretende alterar neste setor e quais os motivos determinantes ensejadores das inovações. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo acaba de aprovar
noção de iniciativa do Deputado Franco Baruselli, solicitando ao Senhor Presidente da República a reativação dos postos de recebimento do Instituto
Brasileiro do Café existentes em São José do Rio Preto, Catanduva e Votuporanga.
Atualmente, o único armazém do IBC que está recebendo café na região
araraquarense de São Paulo é o de Fernandópolis, o que obriga os produtores
a aumentar suas despesas de frete, rodando centenas de quilômetros até aquela cidade, no momento da comercialização do produto.
Apoiando, pois, a iniciativa da Assembléia em favor dos cafeicultores
paulistas, solicitamos à direção do Instituto Brasileiro do Café a reativação
de todos os seus armazéns da região araraquarense de São Paulo, a fim de que
sejam evitados os transtornos causados pela obrigatoriedade de entrega do
produto em uma única localidade.
Sr. Presidente, quero agora comunicar à Casa o falecimento ocorrido a 7
de setembro passado, em Mogi das Cruzes, São Paulo, do Sr. Carlos Ferreira
Lopes, ftgura de destaque no meio político e social daquele município.
Nenê Lopes, como era conhecido, foi Prefeito Municipal, Vereador e dirigente partidário. No breve período em que atuo"u como Prefeito criou a Comissão Municipal de Bibliotecas e foi responsável pela instaiãção do Albergue Noturno e pela criação das feiras livres da cidade.
Presença ati va e marcari.te no comércio, na indústria, no espor~e, em instituições filantrópicas e em várias outras ati vidades comunitárias, fçd um dos
grandes incentívadores do progresso de Mogi das Cruzes.
..
E, por isso, de rigorosajus~içã. prestar à memória do velho NenÇ Lopes, a
homenagem de reconhecimento do Senado Federal. Poucos hom<:ns, como
ele, souberam dar à comunidade municipal em que viveu a contribuição de
seu trabalho e dedicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente, designando para a sess.ão extraordinária das 18 horas
e -30 minutos, já convOcada, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de
1980 (n~ 42/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Transportes Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, firmado em Brasília, em
28 de janeiro de 1980, tendo

PARECERES. sob n•s 1.214 a 1.216, de 1980, das Comissões:- De Relações Exteriores, favorável, nos termos de substitutivo que
apresenta;
- De Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores; e
- De Transportes. Comunicações e Obras Públicas, favorável ao substitutivo da Comissão _de Relações Exteriores.

-2Disci.lssão, em turno único, do Projetç de Decreto Legislativo n.,. 20, de
1980 (n' 53/80, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos dos A tos da
União Postal das AmériCas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 18
de m-arço de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das Anléricas e
Espanha, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 717 a 719, de 1981, das Comissões:
-

de Relações Exteriores:
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e
de Economia.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de
1980 (n' 66/80. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 148 da Organização Internacional do Trabalho, sobre Proteção dos
Trabalhadores contra os Riscos_ Profissionais devidos à contaminação do Ar,
ao Ruído e às Vibrações .Oo lOcal de trabalho, adotada em Genebra a 19 de julho de 1977, durante a Sexagésima Terceira SeSsãO da Conferência Geral
Organização Internacional ·do Trabalho, tendo

cta

PARECERES FAVORÃVEIS. sob n•s 711 e 712, de 1981, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã encerrada a sessão.
( Leva'Jta-se a sessão às 18 horas.)

ATA DA 163~ SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão. Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

. PR:ESJDENCIA DO SR. PASSOS PORTO
ÀSJ8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
SENADORES:
.

•

PRESENTES os SRS.
.

'

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice" Michiles--.Evatldro·Carreira- Gabriel Hermes- Alexandre COsta·- LuiZ FerrtándQ Freire~ Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Ma!JrO B.enevideS..'~ Ageno r Maria - Martins Filho - Aderbal Jurema - Marcos freire ~ Nilo
Coelho- João Lúcio- Luiz CaValcante- Teotônio Vilela- Gilvàn Rocha- Loui"ival Baptista- Passos Pôrt_o- Jutahy Magalhães- i.onl~nto
Júnior- Dirceu Cardoso -Amaral Peixoto - Hugo Ramos·- Net~on
C~rneiro - Roberto Safurnino - Itamar· Franco - Murilo Badai-6 ·....:... T~n
credo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro -Orestes Quêrcia ~ José Caixeta- Henrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão Müller.....:.. Vi~
cente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Affonso CamargÇ>::....:. José
·
·
Richa - Evelásio Vieira - Arno Damiani - Pedro Simon
O SR. PRESfDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
·
Sob a proteção de Deus iniciamos noSsos trabalhos.

Sobre a mesa, Projeto

de

leÍ q~e vai ser lido pelo Sr. 1~-Secretãr~~-·

E lido o segÚi~~e
PROJETO DE LEI DO SENADO No 277,DE 1981
Dá noVa redação ao azt. 192 da. ConSolidação das ·Leis
- do Trabalho.
·

o -con~ooso Naclo;n:a! deereta.:
Art. 1.0 Passa a vig<>rar oom a seguinte redação o artigo 192
da Conool!da,ção das· Le!.s do "Draba1ho:
"A.rt. 192. O exerCício de trabalho em condições i~a..
1úbres, acima dos limite3 dre i:lolerância ·estabele:cldoa- pelo
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional
respectiva!llente_ de .W% (quarenta por oentoJ, 2fl%. (vinte
por cento) e 10% (dez por cento) da remuneração efetivamen te percebida, segundo sé classlflquem nos graus má.xi.:mo,. médio~e mínimo."
~t. 2.0
Esta lei entrará em ·vigor n,a data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se ,a.s disposiçôes em contrário.

'

'

'

Justifi~ão

Pela legislação atualmente em vigor o adicional de insalubridade será devido enquanto não se verifica.r havere-m desaparecido
as causas da insalubridade no. trabalho e calculado à razão de 40%
para o grau máximo, 20% para o grau mêdio e 10% prura o grau
minimo. Tais percentuais calculam-se, infelizmente, não sobre o
salá·rio efetJ.vam-ente percebido pelo trabalhador, como seria desejáv.e-1 e j.usto, mas sobre o salá'!io mínimo 'da ·região, o que acaba
IS'e!ll.io_•wna inaignificância e contrar·iando a; "mens legis" do diploma legal qwe Tege a matéria.
Sim, porque o que se quis, ao ser consoawrada a indispensabilidad:e de melhor remunerar o trabalho pre.stado em ·OOndições de insalubridade, foi, justamente, compensar tais condições delsfavoráveis para o exercício da rutividade profissional com um salário
avanl!ajado.
Mas, 40%, 20% ou 10% calc.ula,d0·3 sobre o salário mínimo da
região não chegam a ser uma compen'sação p•ecuniária séria!
Por outro lado, há categorias profissionais, como a dos médicos,
por exemplo, que já obtiveram o ldireit.o de pereebe·r ·adicional ãe
insalubridade com base na remru.ne·ração efetiv.amente percebida,
o que, por si só, justifica a med:kta aqui pleiteada. já que, conforme
vem preceituado na Constituição (art. 153, § 1.0 ), "todos são !gual.s
perante a lei, sem di.s.tinção de sexo, Taça, trabalho ... "
O fato de o ordenamento juridico-trabalhi9t.a permitir que
certas categorias percebem wn tipo de adicional insalubridade com
perc.ent.uais baseados no salário recebido e ou-tro tipo ea!culado
sobre o salário mínimo, envolve contrariedatl:es flagrantes ao mencionado preceito, sendo esta a razão principal por que o presente
projeto deve .ser 3,1prova!C1o.
Lembro, finalmente, que a pres·ent·e proposição constitui reivindi·cação do Sindicato do3 Trabalha-dores na Indús1t,ria de Fiação
e Tecelagem do Munleípio do Rio de Jan•eiro, twdo conforme correspondência a nós remetida por seu presidente, Sr. José Zoraido

CabraL
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1981. -

Nelson Carneiro.

LEGISLAÇllO CITADA
DECRETO-LEI N. 0 5.452. DE 1.0 DE MAIO. DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de redigir o vencido para o
turno suplementar.
E o seguinte o subsrituti~·o apro~·ado

O exercício de trabalho em condições insalubres,

acima dos limites de tolerância estabeleddos pelo Ministério do

'r.raba,lho, asse·g'.:.ra a per.cepção de adicional r.e_speetiv.a:m-ente 'de

40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) do salõrlo mínimo da região, segundo se classifiquem nos
graus máximo, médio e mínimo.

·

•

(Substitutivo)
AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1980
Art. J9 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrados entre os governos da República Federativa do Brasil e da República
do Suriname, em Brasília, em 28 de janeiro de 1980.
Parágrafo único. _Quaisquer atos de que possam resultar revisão do
Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disv kões em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le:gislativo
n' 20, de 1980 (n' 53/80, na Câmara dos Deputados), que aprova os
textos dos A tos da União Postal das Américas e Espanha- UPAE,
concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 717 a 719, de 1981, das
Comissões:

-de Relações Exteriores;
-·de Transportes, COmuniCações e Obras Públicas; e
-de Economia.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~A matéria vai à Comissão de Redação.

t
Art. 192.
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o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE !980
(N' 53/80, na Câmara dos Deputados)
~
Aprova os textos dos Atos da União Postal das Américas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima a 18 de março de 1976, durante o
XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha.
O .Congresso Nacional decreta:

(As Comissões ·ae Constituição e

Justiça~

de Legisla-

ção Social e de Finanças).
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido serã publicado e
despachado às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Passo Pôrto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
no 13, de 1980 (n' 42/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Transportes Aéreos celebrado entre o Gover~
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República do

Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980, tendo
PARECERES, sob n•s 1.214 a 1.216, de 1980, das Comissões:
-de Relações Exteriores, favorável, nos termos de substitutivo
que apresenta;
-de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo da Comissão de Relações Exteriores; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. favorâvel ao
substitutivo da Comissão de Relações Exteriores.
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo qUe- tem preferência regimental.
Os Srs. Sehãâores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Art. H Ficam aprovados os textos dos Atos da União Postal das
Américas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima a 18 de março de 1976,
durante_ o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha.
Ait: 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n' 30, de 1980 (n' 66/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção n9 148 da Organização Internacional do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores Contra os Riscos Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e àS Vibrações no
Local de Trabalho, adotada em Genebra a l' de junho de 1977, durante a Sexagésima Terceira Sessão da Conferência Geral da Orga~
nização Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 711 e 712, das Comissões:

-:de Relações Exteriores,· e
-de Legislação Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam per~aneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

•
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E o seguinte o proJeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 30, DE 1980
(NO 66/80, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção n9 148 da Organização Internacio-

nal do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores Contra os Riscos
Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às
Vibrações, no Local de Trabalho, adotada em Genebra, a J9 de junho
de 1977, durante a Sexagésima Terceira Sessão da Conferência Geral
da Organização Internacional do Trabalho.

•

•

•

O Congfesso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção n9 148 da Organização Internacional do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores Contra os Riscos
Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no
Local de Trabalho, a dotada durante a Sexagésima Terceira Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, realizada, a l'i' de junho de 1977, enr Genebra.
Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O nobre Senador Franco Mootoro enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, de acordo com o disposto no
art. 259, alínea a do ínciso III, deve ter início na hora do Expediente. A prow
posição será anunciada na próxima sessão.
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
Continuação da votação; Cin turno único, do Projeto de Resolução n949,
de 1981 (apresentado pela COniisSãO de FíilaD.ças cofio conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externO no valor de USJ 30,000,000.00 (trinta· milhões de dóla.res
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n's 362, 663 e 664, del981, das Comissões:
-de Constituição-e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade
ejuridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da Colnissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
Votação, em tUrno único do Projetq_de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467 j77 na Casa de origem), que dá nüva redação ao caput do artigo 55 da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdêricia e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favoráveL
3

•

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.
4

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 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.
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5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619
de 198 I), 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 constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municipios, favorável.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de 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
- de Munidpios, favorável.
7
Votação, em turno único do Projeto de .Resolução n9 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como 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, favorãVel.
9
Votação, em turno único'; do Projeto de Resolução no 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 cinqUenta e seis mil, 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, favorãvel.
IO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de EConomia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito- ffiilhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justíça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de MunicípiOs, favorável.
II
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apreseritado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'il485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quaienta 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 Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
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12
Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n~ 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 vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munici'pios, favorável.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 24, de
.1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e 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.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de ECoilomia como conclusão de seu Parecer n'i' 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP), a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, 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 constituciórlalidade e juridicidade com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios. favorável.

15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (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, oitÕcentos 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 constitucioflalidade e juridicidade; e
- de Municipios, favoráveL

16
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 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 Mun.icfpios, favorável

17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ I 8, 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 Municfpios, favorável.
18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 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,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munic!pios, favorável.
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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 cruzei~os), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiçci, pela constitucionalidade e jllridicidade.

•

20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Muniâpios, favorável.
21
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n'i' 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'l02, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em
CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL

•

..
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e no·
venta e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
24

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

25
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.

26
Votação, em turno único, do Requerimento n"i' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado fl'i' 240 de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários .na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
ã-[.iigo intitulado "O Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone-

•
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tário", de autoria do economista Sérgio Míichado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.

28
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire~ solicitando urgêilCia, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemPrego, e determina outras providências.

29.

•

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadrãmento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constitutção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorãvel; e
- de Educação e Cultura, favorável.
30

•

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nll 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume que dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fisCal, na àiba da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas
pessoas físícas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
- de Assuntos Regionais, favorâv_el, com voto vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favoráVel, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

31

•

..

•

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do _art._296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob no !.006, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
32
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob no !.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Q_uércia, que isenta do imposto de
renda o 139-Salário, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34
Votação, em primeiro turrio (apreciãção preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nll 163, de I 980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob no !.009, de 1980, da Comissão
-de Constiiuição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318 de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
..dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento no 309/81, do Senador Dirceu Cardoso de adiamento da discussão para reexame da Comissão -de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão.
(Le~·antaMse a sessão às 18 horas e 55 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÀO DE 23-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DOORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSI': LINS (Para justificação de emendas.) - Sr, Presidente,
Sss. Senadores:
O projeto versa sobre a obrigatoriedade de inclusão, em todo projeto de
empréstimo para o setor agrícola, de uma área correspondente onde há aplicação de pelo menos 5% nos valores financiados pelo Governo, para produção de culturas alimentares.
A primeira emenda apresentada versa sobre a exclusão dos projetas jã
em andamento, aos quais o projeto novo não abrangeria, não afetaria, não
criaria assim a obrigação nova para aqueles que jã assumiram compromisso
com os bancos.
A segunda emenda, se refere ao art. J<;~:
"As safras resultantes da aplicação do disposto nesta lei serão
pro-ntamente coinerdalízaâos na respectiva região produtora, veda~
da qualquer modalidade de exportação, salvo hipótese de excedentes no consumo efetivamente c,omprovado."
Essa emenda pretende que o projeto passe a obrigar que toda a produção
relacionada com 5% de culturas alimentares seja comercializada no local do
projeto, beneficiando assim as populações mais próximas.
Esta é a justificativa das duas emendas. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE
COSTA NA SESSÀO DE 23-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALEXANDRE COSTA (Para discutir.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Quando apresentei este projeto ele era mais uma idéia do que propriamente um projeto. NãO--iiiipedi que tramitasse por todas as Comissões e nelas
recebesse emendas para aperfeiçoá-lo. Por elas passaram e por unanimidade
foi aprovado.
Embora como seu autor não tenho a vaidade de aprovã-lo no Senado
Federal. O que desejo, sabe bem o Senador Teotônio Vilela, saber porque,
com honrosas exceções, os 50% do Imposto de Renda que pagam os brasileiros, para desenvolvimento do Nordeste, têm sido desviados, sem que estudos
de vocação da terra fossem apreciados .
SUDENE e SUDAM estão lutando a tantos e quantos anos e se fôssemos apreciar, em dados, os resultados dos bilhões de cruzeiros que lã foram
aplicados até hoje, claro que um projeto como o meu sequer·seria discutido,
mas, sim, aprovado na sua -íntegra imediatamente.
O que visa o projeto, a sua força maior, é justamente coibir os abusos, os
grandes abusos- dos quais V. Ex~. Sr. Presidente, é testemunha, porque
tambêm da Região Norte do Brasil - de que nem a SUDENE nem a SUDAM têm alçado os grandes resultados com os bilhões de cruzeiros que o
povo brasileiro paga de Imposto de Renda. Nem os grandes subsídios feitos
através dos bancos tambêm têm sortidos resultados. Vê V. Ex' que, quase todos os anos, dinheiros emprestados a 8 e a 10%, taxa anual, quer pela seca
quer pelas enchentes, são dispensados. Onde a ecologia alegada aqui e agora?
Se ela fosse sempre considerada, não se emprestaria dinheiro para aplicações
na Agricultura a regiões que oferecessem seca. Não! A ecologia não é estudada. Os dinheiros saem, e o Banco do Brasil, no fim, tem que dispensar, tem
que perdoar a dívida a uns, e para outros nas mesmas condições não há perdão. A estória de haver produção ê inverfdica. Nos dias de hoje, o Maranhão
produz arroz na areia, graças a agricultores gaúchos que pafa lâ se transportaram e preferiram os cerrados para esse tipo de cultivo; para plantar o milho,
o feijão e a mandioca, utiliZando-se do adubo. E o melhor arroz que se colhe
no Maranhão é o adubado, o dos cerrados, lá no Balsas, no Estado do Maranhão.
Que volte às Comissões, concordei. Se desejam que continue a haver no
Brasil os financiamentos agropecuários que só existem no papel e no nome,
que se engane e ludibrie a SUDAM e a SUDENE. Se querem que continue
assim, que continue, para que o povo nordestino fique sem arroz, sem feijão,
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sem milho, sem mandioca, na fome e na miséria que reina em toda a regiãO, e
o País a importar esses gêneios considerados de subsistência.

O Sr. Teotôfzio Vilela - Permite -v. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Permito o aparte a V. Ex•
O Sr. Teotônio Vilela- Nobre Senador, a falta de milho, de feijão e de
arroz- que me perdoe V. Ex•- não está tanto na falta de uma legislação es~
pecífica sobre isto. Está no descuido_ total da administração nesse_setor.
Criou-se um ambiente de tal modo que não se produz' senão para exportação,
esqueceu-se do homem brasilerio. Esta é a causa mater. Se houver condições
de se plantar milho, feijão e arroz, eles vão dar no meio da terra, aí por toda a
parte, porque o agricultor não é idiota. Se lhe derem condições de plantar, ele
planta; se lhe derem condições de ter lucro, ele terá. Portanto ele não precisa\
ser obrigado a plantar. Como ninguém é obrigado a vender nem milho nem
feijão, como n·inguém é obrigado a ser Deputado ou SenadOr. No momento
em que se obriga o agricultor a plantar certas e determinadas lavouras é porque aquele agricultor repudiou essas lavouras por impróprias à sua sobrevivência. Esta que é a causa mater. Eu sou um homem que lido com a lavoura,
nobre Senador, e venho lutando para que no Nordeste e no Norte se tenha
realmente uma produção agrícola à altura da vocação da terra. Nós podemos
produzir lá: arroz, feijão, rtiilho, cebola. Tudo isso dá no Norte e no N ardeste. Apenas não dá em cada região, ou melhor, não dá em cada hectare, digamos assim. Mas em Alagoas pode dar muita determinada iavoura; no Rio
Grande do Norte pode dar muita outra lavoura; no Paraná pode dar muita
outra lavoura; no Maranhão pode dar muita outra lavoura. Então, todo o
Nordeste pode produzir. Mas não podemos produzir tudo isto dentro de um
hectare,todos esses produtos. Então, o que há é necessidade de financiamento, de assistência e de preços para estes produtos. No momento em que eles tiverem preços depois vão cair de preços. A política de arrocho feita pelo Mi·
nistério do Planejamento e seguida obrigatoriam~J).te pelo Ministério da Agricuitura, é que criou a carência dos produtos.
O Sr. Agenor Marta - O leite estã sobrando.
O Sr. Teotônio Vilela- O leite está sobrando, diz agora, aqui ao 1peu lado, o nobre Senador Agenor Maria. Então, não há propriamente uma exigência legal para se plantar. Esta que é a minha tese; não há uma exigência legal.
O que há é uma necessidade de assistência a esses produtos. Por q1.1:ê? Porque
há produtos que têm preço mínimo, nobre Senador. Como por exemplo, a
cana-de-açúcar tem preço míni,rno, tem regulamentos especiais para ela. E
por que não se faz isto Com o milho, com o feijão e com o arroz? Por que não
se dá esse tratamento à lavoura do pobre? Se a lavoura do milho, do feijão e
do arroz, tivesse a mesma proteção que tem a cana-de-açúcar e o algodão, nós
teríamos milho e feijão em abundância.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Apenas para concluir, Sr. Presidente,
porque meu tempo está se esgotando. A norma que pede o Senador Passos
Pôrto de Sergipe para o meu projeto jã existe. S. Ex.' a deconhece.

O Sr. Passos Pôrto - Mas é regulamento.
O

sR':

ALEXANDRE COSTA- É norma. Existe no IBDF a existência
de 3% para a plantação de todos esses produtos que citei aqui. Foi cumprida?
Onde? Em .-qualquer Estado?

O Sr. Passos Pôrto - f: lei.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Queni conhece? Não é Iéi, Excelência,
é norma.
Neste País não se obedece nem lel:-quanto mais norma. V. Ex• deseja que
perdure a norma, para que não seja cumprida, como não vem sendo. Se não
se cumpre as leis, quanto mais as normas!
O IBDF está aí. Retiraram do Nordeste brasileiro grande parte dos 50%
de que dispúnhamos. Tudo isto para reflorestamento, para turismo e outras
ru~ricas mais. De lã saiu o dinheiro pa~a projetes mirabolanteS, m~s o cumpnmento da norma ficou só no pãp"el e na idéia. Nenhum Senador aqui é capaz de me dizer que nos projetes de reflorestamento tivesse sido cumprida a
norma exigida pelo IBDF.
Assim, saberei ~perar, porque não· desejo ser dono do projeto. Minha
intenção foi, parodiando o que dizem os homens do Governo, encher a panela do pobre, dos miseráveis nordestinos porque, nobre Senador Teotônio Vilela, c) Maranhão não exporta arroz. Aliás, o Maranhão não exporta inais
nada hoje; é o Estado mais pobre da Fedei-ação, o de menor renda per capita.

O Sr. Teotónio Vilela -

E de terras tão ricas.

O SR. ALEXANDRE COSTA- De terras tão ricas, diz V. Ex• Não
são tão ricas. assim. -Mas não diria que são tão pobres. Necessita, não só o
Maranhão, mas o Piauí, o Ceará, o Estado de V. Ex• e os demais do Nordes-
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te, de uma lei para que os incentivos fiscais, oriundos dos bolsos dos contri-

buintes funcionários públicos, classe média, para falar só nos mais humildes
sejam mais bem aplicados e dêem uma contrapartida ao Governo pelo favor
que oferece. Isto sim, cabe a nós parlamentares exigir através de leis que caibam os abusos.
Espero, com a maior tranqiiilidade, que V. Ex• ofereça, como conhecedor e como agricultor; colaboração ao meu projeto, inclusive a modificação
total, porque não me move nenhuma vaidade de tê-lo aprovado como apresentei, mas apenas a idéia de se encontrar um meio de tirar o nordesdtino da
miséria e de se aplicar com seriedade dirigida os incentivos da Sb'DENE, da
SUDAM e os juros subsidiados, altamente subsidiados, que o Governo oferece ao Norte e ao Nordeste brasileiro.
Era o que tinha a di.zer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

•

DlSCURSO PRONUNCEADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 23-9-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERlA PUBLICADO POSTEREORMENTE:
O SR. MARCOS FREIRE (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acreditamos que a responsabilidade de liderança exige a previsão das
coisas. É preciso prever para que, depois, não tenhamos que remediar fatos
lamentáveis. Por isso mesmo, a Liderança do PMDB, no Senado Federal,
não poderia deixar de trazer, nesta tarde, ao conhecimento da Casa que, em
Pernambuco. a partir de hoje, começam a se realizar assembléias dos trabalhadores rurais da zona canavieira de Pernambuco, que estão em campanha
salarial, apresentando uma série áe reivindicações para poder minorar as condições de vida do homem que vive- e se mata- cavando a terra, cortando a
caqa e se alimentando tão pouco em Estados nordestinos que têm, no açúcar,
grande parte de sua economia.
Trata-se de um movimento de reivindicações voltado, em parte, à consolidação das conquistas trabalhistas em dissídios passados e, especificamente,
visando a elevação real dos salários como a melhoria das relações de produção.
Aqui temos inclusive, documento da Fe<jeração dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Pernambuco, FETAPE; assinado por seu Presidente, José Rodrigues da Silva, em que expõe o seu posicionamento diante da
questão que- eStão enfrentando. Por sinal, os próprios fornecedores de cana
têm declarado, conforme consta do noticiãrio da própria fmprensa, que as
reivindicações dos trabalhadores são justas.
TrataMse de defender um salário mensal unificado em toda a zona canavieira; exigi{ o cumprimento da chamada Lei do Sítio, que vem, se 1ão me engano, desde os tempos em que ô ex-Governador Barbosa Lima So >rinho era
Presidente da IAA, e que não é observada: pedir a restauração das casas de
moradia dos empregados: obter o auxílioMdoença e outras conquistas que reM
presentam o pensamento e o desejo de 240 mil trab-alhadu;I!S rurais da região
canavieira.
Mas, evidentemente, há problemas a serem resolvidos e, por isso mesmo,
os próprios fornecedores de cana dizem que não terão condições de atender
às reivindicações dos trabalhadores rurais, caso não haja o aumento do preço
da cana por eles pretendido.
E aí vem aquela preocupação e até mesmo as ameaças, por parte dos trabalhadores, de terem que recorrer à greve dizendo o referido documento da
FETAPE, qtfe peco que seja transcrito: estamos dispostos para a negociação,
mas iremos firmes à greve, caso os patrões sejam mais uma vez intransigentes.
Por outro lado, os jornais noticiam da possibilidade dos próprioS fornecedores de cana chegarem à paralisação das atividades da colheita do produto.
Ora, Sr. Presidente, SrS. Senadores, este fato mostra que nós, sobretudo
nós que somos_ de Pernambuco, Senador eleito pelo povo, não pQderiamos
deixar de vir advertir à CasaM e, através da Casa, ao Governo- de que esta é
uma questão explosiva, porque são homens que ali estão passando as maiores
necessidades.
Já tivemos a oportunidade de nos referi aqui a um trabalho, a uma pesquisa do Professor Nelson Chaves, cientista da Universidade Federal de Pernambuco, em que ele diz que o trabalhador rural da zona canavieira de Pernambuco, através de pesquisas que ele fez, é um subMalimentado, que desgasta
as suas forças físicas, que precisaria ingerir diariamente, nos alimentos que
come, três mil e quinhentos a quatro mil calorias. No entanto, está ingerindo
apenas mil e trezentas a mil e quinhentas calorias. Então, é um homem fraco,
um homem que vai ficando doente, um homem que fica velho precocemente e
que morre antes do tempo. E, depois, quando eclodirem movimentos grevistas, não faltarão aqueles que queiram identificar os agitadores_. Os agitadores
que, lâ no sertão, na fase mais aguda de seca, tambêm foram apontados como
os responsáveis pelos saques nas cidades do interior do N ardeste.

•

•

•

Setembro de 1981

•

•

•

•

•

Sexta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II)

A agitação só tem -um nOme, Sr. Presidente: ê fome. E, por isso, é que o
Governo não pode querer vir remediar, quando, talvez, tenha que se lamentar
episódios que é necessário eVitar.
No processo atual de produção do açúcar e do álcool à base da lavoura
cana vieira, tem que haver um equilíbrio no jogo de múltiplos interesses aí en~
volvidos. São, de imediato, os que dizem resPeito ao trabalhador rurat'- seja
ele assalariado ou contratado sob outras modalidades de prestação de ser~
viços - einprégãdo na semeadura, trato e colheita da cana e seu transporte às
unidades industriais de transforrilação, a exigfr,' cOmo não poderia deixar de
ser, justas formas de pagamento, bem como certas condições que assegurem
um padrão digno de vida e de trabalho àqueles que são, fudamentalmente, a
base primeira da pi-odução. São, por oulro lado, os interesSes do plantador de
cana, produtor agrícola, e do usineiro, Produtor industrial, cujo atendimento
conjunto depende, em grande parte, do ajustamento periódico, determinado
pelo G6-vei-no, dos preços dos produtos finais - açúcar e álcool- e do pro~
duto intermediário - a cail.8.-de-açúcar, cultivada Pelo meSmo industrial ou
seus fornecedores.
As relações de produção no campo, ou seja, na fase agrícola do processo
agroindustrial, são ainda marcadas, na zona canavieira do Nordeste, por
problemas reveladores de profundos desajustes sociais que se manifestain não
somente na qualidade da vida proporcionada ao trabalhador e sua família
(condições de trabalho, de habitação, de salário, de saúde, de educação etc.),
mas, também, no emprego ~reqUente da violência armada contra reivindicações as mais legítimas, encaminhadas pelos veículos legais do sindicato e do
dissídio coletivo, inclusive o direita a orgánfzarerii-se Solidariamente. ~
A luta dos trabalhadores agrícolas, visando a obtenção de condições melhores de existência e de emprego da sua força de trabalho, esbarra, com de~
masiada freqüéncia, numa concepção retrógrada das relações entre patrão e
operário, fazendo com que certos proprietários de terra resistam, de forma injusta e não raras vezes pelo uso da força, a repartir, de forma menos injusta,
os frutos do trabalho comum, nas condições adversas da região nordestina.
Uma coisa é certa, entretanto, no contexto dessa problemática realmente
complexa e delicada: o atendimento às reivindicações dos trabalhadores da
zona canavie"ira depende, também, da fixação- para a cana, o açúcar e o álcool - de preços que devem cobrir os custos de produção, em todas as suas
fases, inclusive substancial remuneração ao trabalhador e o devido lucro aos
empresários que têm, nele, a motivação de sua atividade econôrnica.
Ora, na conjuntUra atti:itl, a evoluçãO CresCen-te desses custos é de tipo exponencial, impulsionada pela espiral inflacionária que eleva constantemente
os preços de todos os insumos, entre os quais, energia, combustível, adubo e
transporte.
.
.
·
Na zona cana vieira nordestina, o fato r climático· interfere, com demasiada freqUência, em oiitro parâmetro que rep-ercute na elevação dos custos de
produção da cana-de-açúcar: a irregularidade das chuvas que reduz, aleatória
e bruscamente, a rentabilidade do cultivo, decrescendo o peso, em toneladas
de cana, obtido por hectare de plantação- além de influir, também, no teor
de sacarose da planta e, portanto, no rendimento químico-industrial posterior.
Assim, é natural que os fornecedores de cana reivindiquem, por sua vez,
reajustamentos periódicos, por ocasião de cada safra, no preço da tonelada
de cana fornecida às usinas- controladas, em fqrma cartelizada, pelo Instituto do Açúcar e do Álcool e, ao final, orientado pela SEPLAN, em face dos
objetivos econômicos do Governo Federal. Este controle estabelece par~rn~
tros diferenciais para a indústria Canavieira do Nordeste e de outraS áreas do
País, o que implica levar em conta diferenças específicas de regiões no cálculo
periódico dos reajustes de preço, acordados para compensar possíveis discri..;
mirrações, temporariamente reSultantes da evolução dos inúmeros fatores de
decisão, considerados na fixaçãO desses preços .
Neste momento, computados pelos interessados, os valores desses parâmetros- destacando-se a baixa de produtividade verificada na safra atual,
devida ao fator pluviométriCo, bem como as reivindicações salariais e de outros benefícios muito procedentemente defendidas pelos sindicatos rurais, na
representação legal da mão-de-obra agrícola - os fornecedores pleiteiam
uma elevação de preços de 62% sobre os níveis vigentes. A política
económica-financeira do Governo Federal não inclui, entre seus objetivOs
prioritários, nenhum ataque direto e eficaz aos problemas estruturais que afetam a produção de cana, de açúcar e de álcool, resultantes do próprio desenvolvimento histórico dessas áreas. Tem, então, que acudir, com presteza, as
crises conjunturais, agilizando, ao menos, as soluções que possibilitem
contorná-las, antes que a exasperação social transborde para conflitos imprevisíveis. Daí por que se se atenta para a cadeia de circunstâncias que motiva o
pleito dos fornecedores- em especial a difícil situação em que se ~ncontram
os trabalhadores, cujos reclamos têm que ser atendidos com a maior presteza
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- é de se cobrar do Governo, de imediato, a fixação, sem mais delonga, do
reajuste devido.
.
. . ·.
Em correspondência dirigida ao Governo Federal, os órgãos de classe
dos produtores de cana-de-açúcar de Pernambuco, encaminharam a reivindicação ao Sr. Ministro do Planejamento, cujb texto aqui se encontra. Pedimos
que ele seja iricorp6rado_ ao Oosso pronunciamento como doc":lmento em anexo.
É de esperar que S. Ex•,_ além_ do exame técnic~-econôm~co dos câlculos
justifiç_ativos do percentual de aumento de preços pleiteado, leve em consideração, devidamente, a importância político-social e o significado prOfundo, .
enl termos de j.ustiça e eqUidade, de uma boa repartição dos frutos da ativida- ·
·de económica nacional. No caso em exame, é básica a fixação de uin preço
justo_ para a tonelada de cana produzida no Nordeste, pelo que pode sigilificar sua repercussão na remUneração dos agentes e fatores de produção empregados e, em especial, pelo seu reflexo na possibilidade de melhorar as co"ndições de vida em geral, ainda infelizmente infra~humanas, do trabalhador
rural da zona canavíeira da regiãO de onde provenho.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é evidente que a fixação deSse "preço re~
percutirá, por sua vez, rios custos industriais dos produtos finais da agroin~
dústria cana vieira, ·matéria- qiie é, cOmo se sabe, examinada, tamb6rn, face' àS.: · ·
metas económicas "do Governo e da conjuntura de mercados interna: e exter·
no. É mister, repita-se, não esquecer, em momento algum, os problemas de
fundo social e humano que se encontram na base dessa cadeia de preços e de ·
custos, bem. como_ as característi_cas regionais das diferentes ãreas de pro- .
dução em seus contextos geogrãfico, sócio-econômico e político.· E, por iguat,
não desprezar a consideração do alto potencial de conflito sóCio-político que·
representaria o não atendimento oportuno das justas reivindicações de alguns
milhões de seres humanos, dependentes do emprego e da remuneração na lavoura canavieira do Nordeste.
Como Senador de Pernambuco, que conhece de perto as viciSsitudes que
enfrenta o povo, aqui estaremos, atento para as decisões que venham a ser tomadas, e que precisam ser tomadas o quanto antes certo de que não é possível
minimizar a importância doS movimentos reivindicatórios que ocorrem ein
Pernambuco, nem deixar de atender pleitos que são da mais inquestioriâvel
justiça, amenizando as dificuldades por que passa o trabalhador rural do meu
Estado e do Nordeste.
As assembléias dos trabalhadores rurais começam hoje e vão~se repetir
ao longo desta semana, e nelas estã prevista a autorização para que os sindicatos deflagrem greve em favor das suas reinvidicações·- ·que como dissemos, já foram consideradas justas pelos plantadores de cana- mas que pe~
dern, por sua vez, a atualização do preço de cana. É necessário, conseqüen.te- .
mente, que o Governo Federal não deixe que a bomba estoure para depois remediar os males.
Precisamos pois, Sr. Presidente, que esta Casa, que rePresenta os Estados
Federados, se posicione e, sObretudo, dê, através de nossa voz, o seu grito de
alerta para que, dentro de poucos dias, não tenhamos que. estar aqui para diw
zer que o Governo não cuidou, em tempo, do problemas da agroindústria cana vieira do Nordeste. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE EM SEU DISCURSO:

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DOES.
TADO DE PERNAMBUCO
FETAPE
Os Trabalhadores Rurais da Zona Canavieira de Pernambuco estão novamente em Campanha Salarial. Nos próximos dias 23 e 27 de setembro estarão realizando Assembléias para aprovar a Pauta de Reivindicações e autorizar aos seus 42 Sindicatos e à FETAPE a deflagarem a greve. Estamos disposw
tos para a negociação, mas iremos firmes à greve caso os patrões forem, mais
uma vez, intransigentes.
Nas Campanhas de 1979 e 1980 conseguimos dar passos importantes
dentro do que pleiteávamos.
O nosso Movimento Reivindicatório tem sido vitorioso graças, antes de
tudo, à união, organização, f9rça f? ~quilíbrio da nossa classe. Não podemos
deixar aind3:de considerar que contamos com a valiosa e indispensável solidariedade de outros companheiros do Campo e da Cidade e de diversos setores da Sociedade Brasileira que apoiam a nossa luta.
Este ano os patrões anteciparam e aumentaram as suas investidas contra
os trabalhadores, procurando confundir a opinião pública e ameaçando a
nossa classe.
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Nos prímeiros-dias de agosto passado, realizamos o histórico l'? Congresso de Delegados Sindicais, coordenado pela FETAPE em conjunto com
os Sindicatos e a CONTAG, reunindo mais de 400 companheiros dos engenhos e arruados da Zona da Mata, em preparação à Campanha Salarial de
81 .. Diante de mais esta demonstração de organização, os usineiros
levantaram-se com a velha cantilena e denúncias contra o Movimento Sindical e colaboradores.
Os trabalhadores continuam, cOrno nOs anos anteriores, organizados e
preparados para a greve, não aceitando as provocações dos patrões.
Na Campanha Salarial de 80, encontramos os patrões numa intransigência bem maior do que no ano anterior. Os fornecedores de cana, que haviam
desaprovado o acordo feito em 79 pelo Sindicato Patronal, substituíram sua
Diretoria por outra mais intransigente e agressiva, iÍldusíve de respostas violentas a qualquer Movimento Reivindicatório. Fornecedores de cana e usineiros chegaram a apresentar, na mesa de negociações, a posição de restringir a
Convenção de 79, ou seja, retirãt direitos já adquiridos, como o reconhecimento do delegado sindical e o auxílio-doença, bem como o aumento de tarefas. A imprensa local colocou-se inteiramente a serviÇ-o dos usineiros e senhores de engenho, e não divulgava as notas e comunicados dos Sindicatos e da
FETAPE. Em desespero, os patrões apelaram para a violência. Nos dias de
greve foram registrados pela FETAPE 53 incidentes, que vão das invasões de
Delegacias Sindicais à atentado à bala contra carros dos Sindicatos, ferimentos à bala de um trabalhador, vãrios espancamentos de grevistas e de sindica~
listas nos engenhos. Num primefrO momento, a própria Polícia Militar do Estado desencadeou a repressão. Contida a ação direta da Polícia, foram acionadas com toda a força polícias privadas e capangas.
No ano passado integraram-se ao Movimento todos os 43 Sindicatos da
Zona Cana vieira do Estado_. Mais de lOO mil trabalhadores atenderam à convocação dos seus Sindicatos e da FETAPE, com um comparecimento massivo às Assembléias. Durante horas apreciaram as reivindicações discutidas anteriormente juntO às bases e permaneceram nas filas para a votação individual exigida pela '"Lei de Greve". Foram 240 mil trabalhadores assalariados
rurais de toda a zona canavieira do Estado que cruzaram os braços em urna
das maiores greves da recente história do nosso Pais, exigindo maiores salários e melhores condições de trabalho.
Dentre os dois últimos anos vem crescendo a nossa luta pelo cumprimento do Contrato Coletivo. Em algumas âreas os trabalhadores cruzaram os
braços para exigir o que foi assegurado pela greve. Na Justiça do Trabalho,
usineiros e senhores de engenho não. tiveram mais trégua, um número cada
vez maior de trabalhadores organizados vem exigindo seus direitos. No entanto, com exceção do salário, a maioria dos patrões continua desrespeitando
as leis do Dissídio Coletivo.
Na nossa Campanha Salarial de 1981, lutamos por:
- aumento e unificação de salário;
- manutenção e melhoria das conquistas do Dissídio de 80;
- terra para plantar - o sítio;
- auxílio-doença durante todo o ano;
- estabilidade do delegado sindical;
- restauração das casas;
- garantia da tabela e combate ao roubo da vara e da balança.
A nossa força está na organização de nossa classe e no amplo apoio dos
companheiros e amigos de todo o País, do campo e da cidade. _Estamos nos
mobilizando em 43 municípios e, desde _agora, precisamos do apoio material e
da solidariedade dos companheiros. Falta-nos recursos suficientes para transporte, impressos, alimentaçãü, etc.
Solicitamos à Intersindical de cada Estado que forme um Comitê de
Apoio a nossa Campanha Salarial.
Necessitamos que sejam formados Grupos de Apoio nos Sindicatos e locais de trabalho, nas paróquias e Dioceses, nas· escolas e Universidades, nas
Associações de Moradores, entre Artistas e Intelectuais, Parlamentares, Grupos de Jovens e Mulheres e todos os setores solidários com a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho.
Contamos com a Formação de um Comitê de apoio em cada Estado!
Certos da solidariedade de todos, enviamos as nossas SaUdações Sindicais. - José Rodrigues da Silva, Presidente
Aos Sindicatos e demais entidades e setores que apóiam a htta dos trabalhadores.
Recife, 14 de Setembro de 1981.

TELEX SUBSCRITO PELOS PRESIDENTES DO SINDICATO DA
INDÚSTRIA DE AÇUCAR DE PERNAMBUCO, DO SINDICATO DOS
CULTIVADORES DE CANA DE PERNAMBUCQE DA ASSOCIAÇÃO
DOS FORNECEDORES DECANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Recife, 9 de setembro de 1981.
Telex SIAEPE nr. 348/81
Exm'~ Sr.
Dr. Antonio Delfim Netto
M.D. Mtnistro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
Brasília- DF
Senhor Ministro,
Ao se aproximar data fixação novos preços cana, açúcar et álcool, et
com a colheita de cana já iniciada na região nordestina, permitimo-nos ponderar ao nobre e lúcido Ministro as sérias dificuldades a serem enfrentadas
pelos produtores na sagra em curso, pelas razões a seguir alinhadas:
A) Expressiva queda de produtividade na zona canavieira desta região,
sobretudo em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, em dec-orrência do agudo processo de estiagem que se abateu sobre os Estados produtores onde as estimativas de safra indicam redução da ordem de até 40 por
cento em relação a do ano passado. O fato já foi comunicado por estes órgãos
aos Presidentes do Banco do Brasil e do IAA, aos quais foi solicitada, vistoria
para apuração dos efeitos da estiagem na produção de cana. Como demonstrativo, segue o quadro das quedas pluviométricas ocorridas nos períodos de
inverno 1978/81, no Estado de Pernambuco:

•

REGIÃO NORTE
Média Mensal

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total

•

1978

1979

1980

1981

245.8
182.1
142.9
348.8
79.5
999.1

8I.6
231.6
145.9
123.6
47.7
630.4

Il7.4
81.4
I90.1
49.3
53.4
491.6

38.3
93.9
89.9
51.8
8.2
282.1

•

REGIÃO SUL
Média mensal

1978

1979

1980

1981

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total

294.4
248.7

I90.6
239.2
276.3
229.7
125.6
1.061.4

121.5
226.6
436.0
76.2
103.8
964.I

86.9
132.0
195.6
I49.6
31.6
595.7

+ -

372.4
415.5
249.3
!.580.3

Posição até o dia 17-8-81
B) Ao longo dos anos, vinha a agroindústria açucareira sendo contem-

•·

plada com financiamentos a juros subsidiados, como forma de compensação
à habitual política de preços compressiva de seus produtos. Esses financia-

mentos abrangiam todas as etapas de produção, plantio, adubação, tratos
culturais, colheita, renovação de lavouras, comercialização e investimentos
industriais e agrícolas, agora mercê da nova política creditícia adotada pelo
GOVe-r-no;- não somente a disponibilidade de crédito foi limitada, como, também retiraram-se os subsídios dos financiamentos~ fazendo com que o setor
conviva com a realidade dos custos financeiros do mercado. Para que Vossa
Excelência tenha uma idéia do o nus financeiro que atualmente penaliza o seter, permitimo~ nos recorrer à ·estrutura de custo do açúcar cristal e do âlcool,
que fixou os reajustes de preços daqueles produtos em 18-5-81, na qual se observa que a verba reservada para custeio dos juros de Warrantagem, seguro e
armazenagem, em garantia do abastecimento do mercado interno, foi de apenas Cr$ 16,00 por saco, enquanto os custos financeiros do Banco do Brasil se
elevam a Cr$ 160,00 por saco, ou seja, a parcela destacada pelo Governo representa 10 por cento do valor real desembolsado pelos produtores.
Por outro lado, é igualmente significativa a defasagem existente entre o
custo real do frete relativo ao transporte da cana até a esteira da usina, e o valor provisionado pelo IA A. Enquanto a autarquia estabelece o preço de Cr$
106,70 por tonelada de cana transportada, o custo atual desse frete ascende a
Cr$ 450,00, valor esse pago pelo IAA por tonelada de açúcar transportado
dás usinas para o terminal açucareiro daquela autarquia, em distancias médias semelhantes.
C) Involuntariamente, no período de 1979/1981, o deferimento de
preços da cana, açucar é ãlcool promove uma distorção prejudicial aos inte-

•
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•

•

resses dos produtores nordestinos, em comparação com os da região CentroSul, uma vez que foram aplicados diferentes percentuais de correção de
preços durante as safras, sem que houvesse coincidência nos períodos de
moagem,jã que no Nordeste ela se inicTa em setembro e termina em abril -e,
na região Centro-Sul, o período é de maio a dezembro. Assim, a partir de
!979, a região nordeste apenas obteve, isoladamente e em plena moagem,
dois reajustes de 7 por cento e 21 por cento em fevereiro de 1979 e janeiro de
1981, respectivamente. Em contrapartida a região Centro-Sul beneficiou-se,
isoladamente e em plena moagem, de dois reajustes- 19 por cento e 51 por
cento nos meses de junho/79 e maioj80, afora o obtido em maio deste ano, à
taxa de 28 por cento.
Â parte isso, constata-se ainda, que os percentuais de correção nos meses
de maio e junho e setembro/outubro- E:poca de iníCio-da moagem de cada
região __.:._--sãõ bbffi -m:lis elevados na região Cehtro-Sul do que no Nordeste.
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Tanto que à primeira foram concedidos os reajustes de 14 por cento, 19 por
cento e 51 por cento em junho/78, junho/79 e maio/80, sendo que para a segunda os percentuais foram apenas de 12 por cento, 21 por cento e 39 por
cento, nos meses de outubro/78, setembroj79 e setembro/80.
.
Face ao exposto, Senhor Ministro, solicitamos de Vossa Excelência sejam os preços da cana, açúcar e ãlcool, atualizados em níveis compatíveis
com a atual estrutura de custos de produção, culo levantamento- foi entregue
pelos produtores ao Exm9 Sr. Presidente do IAA. Nele se demonstra que as
reais necessidades do setor estão a requerer reajustes de 62 por cento para a
cana e 64 por cento para o açúcar e álcool, o que também corrigiria as distorções involuntárias praticadas nas correções de preços para o Nordeste, a
par da tr-anqUilidade necessária a uma ati vidade que congrega mais de 350 mil
trabalhadores, numa região bastante sacrificada pelas adversidades de clima e
topografia, e que vein d.-ando seu tributo e cooperação ao Governo do emi·
nente Presidente Figueiredo.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei nP
13, de 1981-CN, que "dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formula cão e aplicação, e dá outras
providências'',

•

•

2' Reunião, realizada em 24 de junho de 1981

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e um, às d_ezessete horas e quarenta minutos, na Sala da Comissão de
Economia, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Milton
Cabral, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Lourival Baptista, Almir Pinto,
João Calmon, Laélia Alcântara, AlbertO Silva e Deputados Nosser Almeida,
Milvernes Lima, Paulo Studart, Modesto da Silveira, Carneiro Arnaud e
Ubaldo Dantas, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, 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 firis e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providêndas".
Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Senhores Senadores
Henrique Santillo, Mauro Benevides~ Gilvan Rocha e Deputados Amílcar de
Queiroz, Evandro Ayres de Moura, Josué de Souza, Gilson de Barros e Horãcio 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.

•

•

Em seguida, o SenhOr Presidente comunica o recebimento de Ofício da
Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Nosser Almeida, Amílcar de Queiroz, Milvernes Lima e Paulo Studart para integrarem a Comissão, em substituição aos
Senhores Deputados Salvador J ulianelli, Paulino Cícero, Inocêncio Oliveirã e
Bonifácio-de Andrada, anteriormente designados.
Comunica, ainda, o Senhor Presidente que, ao Projeto foram oferecidas
41 (quarenta e uma) emendas, todas julgadas pertinentes pela Presidência.
Contiiiüàhâo, o Senhor Deputado MOdesto da Silveira propõe ao Senhor Deputado Nosser Almeida assumir a Vice-Presidência da Comissão,
tendo em vista a substituição do Senhor Deputado Salvador Julianelli, anteriormente eleito neste cargo, sendo a proposta acolhida pelos presentes.
Prosseguindo, o Senho_f Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Milton Cabral, que sugere sejam, na presente reunião, analisadas
cada uma das emendas apresentadas à matéria, processo que, no seu entender, é muito produtivo para a elaboração do Relatório final, acolhendo, a
,
Comissão, a supracitada sugestão,
Em discussão as emendas, usam da palavra os Senhores Senador Jutahy
Magalhães e Deputados José Frejat, Ubaldo Dantas e Modesto da Silveira.
Finalmente, o Senhor Presidente convoca nova reunião para amanhã,
dia vinte e cirico de agosto, às dezessete horas, nesta mesma Sala de Reuniões,
a fim de que prossigam os debates.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação,- juntamente como o apanhamento taquigráfico dos debates.

ANEXO À ATA DA 2' REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NP I3, DE
I98!-CN, QUE "DISPOE SOBRE A POLITICA NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE, SEUS FINS E MECANISMOS DE FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS",
REALIZADAS EM 24 DE JUNHO DE 1981, ÀS I7 HORAS E40
MINUTOS. INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO,
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENHOR DEPUTADO MODESTO DA SILVEIRA.

O SR. PRESIDENTE (Modesto Silveira)- Estão abertos os nossos trabalhos.
Creio que todos os Srs. Senadores e Deputados receberam cópias das
emendas e, conseqüentemente, estão abertos os debates.
O Parecer ainda não estã pronto, mas podemos realizar a sessão para o
debate das emendas já apresentadas.
O SR. RELATOR (Milton Cabral}- Sr. Presidente, eu gostaria de dar
uma explicação aos nobres colegas, como Relator.
Nós fizemos uma aiiálise-individual de cada emenda que, dentro de mais
alguns minutos, deverá chegar às minhas mãos. É que o trabalho de datilografia, realmente, é penoso e_nós temos uma deficiência muito grande de pessoal, nesta área. Então, eu acharia muito interessante e produtivo, se os Srs.
interessados em emendas específicas pudessem iniciar a discussão sobre o assunto, porque a minha proposta ao Sr. Presidente, e já troquei idéias com ele,
seria, ap6s esse debate inicial, e sentindo o pensamento dos Srs. Membros,
marcarmos uma reunião, possivelmente para amanhã, a esta mesma hora,
para me permitir apresentar um Relatório finaL Porque aí eu já faria um Relatório finarsentindo a posição dos Srs. Membros da Comissão, Este caminho me pareceu bastante seguro, porque eu tentarei expressar o pensamento
do ponto de vista da maioria, e quem sabe, com esse debate, consigamos chegar a um entendimento comum a respeito dessa Mensagem.
Era esta a explicação inicial que queria dar aos Srs. Congressistas.
O SR . .PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Antes de iniciarmos os
debates, eu gostaria de informar à Comissão que o Líder do PDS p-ediu a
substituição dos Deputados Salvador Julianelli, Paulino Cícero, Inocêncio
Oliveíra-e Honifáciõ ·de Andrada, pelos Srs. Deputados Nosser Almeida,
Amilcar Queiroz, Milvernes Lima e Paulo Studart.
O SR. JOSE FREJAT- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) nobre Deputado José Frejat.

Concedo a palavra ao

O SR. JOSb FREJAT- Sr. Presidente, eu apresentei algumas emendas.
A de n9 2, por exemplo, é ao art, II, ao primeiro item.
Realmente o objetivo foi a defesa da vida humana e dos elementos de
que ela depende. Então, esse seria o primeiro item para encimar as alíneas do
art. II e remunerar as alíneas seguintes, porque o objetivo fundamental da
preservação do ambiente é, exatamente, a preservação da vida humana e os
elementos de que ela depende. Os outros todos estão ligados a ela, mas são de
importância não tão grande quanto esse que me pareceu dever constar do dispositivo.
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Nobre Relator, V. Ex' prefere que façamos comentários a respeito de
cada item?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Podavor, V. Ex• pode continuar
comentando. Ou V. Ex• prefere que façamos comentái'íos sobre cada item?
O SR. JOSÉ FREJAT- Sim. Ta-lvez fosse interessante para que sentís·
semos a posição de V._ Ex•, não é?
O SR- RELATOR (Milton Cabràl)- A emenda de V. Ex• 6 no sentido
de aperfeiçoar o ordenamento que estã dito no item I, do artigo 2'<'
O SR. JOSÉ FREIAT - Exatamente.
Com relação à Emenda n"' 3, acrescenta-se alínea ao art. zc;", proibição de
caça e pesca com finalidade esportiva e de competição.
Aqui eu faço uma inclusão entre -as diversas alín-eas constantes do artigo
2'<' Parece-me , hoje em dia, totalmente desvairado, o exercício da pesca e da
caça com finalidade esportiva ou de competição.
Não se admite, no mundo de hoje, que se possam desperdiçar valores
que o homem não pode renovar, como a caça e a pesca, apenas para se exibirem pessoas em competição de tiro, ou competição de caça, para se exibir que
pescou o maior peixe. Realmente é ridículo que tenhamos nos adiantado intelectualmente para acolher essas competições, que não têm nenhum valor e
que até deseducam as gerações. Nós vemos hoje nossos filhos, vendo isso na
televisão, protestarem contra a morte dessas criaturas, e nós não temos sensibilidade para ver essas coisas, mas nossos filhos têm e, imaginem os nossos
pósteros. Essa era a outra emenda que eu gostaria que constasse dos nossos
debates.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Algum dos Srs. Deputados ou Senadores deseja tecer alguma consideração a repeito da Emenda n9 3
em que se acrescenta uma alínea ao artigo 29 da Mensagem.
O SR. JOSÉ FREJAT- Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Nenhum Sr. Congressista deseja usar da palavra a respeito dessa. emenda? (Pausa.)
O SR. UBALDO DANTAS:...:-sr:Presidente, eu pretendia falar mais
adiante, mas a observação do Deputado José Frejatjã enseja um comentário
global.
O que temos aqui, praticamente, é muito mais uma política de controle
de poluição do que uma Política Nacional de Meio Ambiente.
O .que o Deputado José Frejat estã a considerar é no sentido amplo realmente, de proteção da continuidade do meio ambiente.
De modo que, pelos vários artigos, vê-se que eles tratam mais do controle da poluição.
Eu quero chamar a atenção do nobre Relator justamente para isto, porque se mudaria até o Próprio nome da ~emenda; ou do qUe possa vir a chegar a
ser uma lei, em função da própria finalidade. O comentário a propósito do
Deputado José Frejat me parece que é,- iiã.õ So-mente essa mas a seguinte, muito mais em função dO aspecto global de vida, de meio ambiente, não no sentido puramente de dar jeito ao que já foi pOluído, ao quejã foi alterado, ao que
o homem já conseguiu alterar na sua composição e até na sua finalidade de
vida em si.
Eu queria frisar e coineiltar esse poitto de vista da inocUidade, no geral, e
da perda de consistência do que seria realmente ligado ao meio ambiente, mas
na prática seria muito mais, aqui, ·ao cOntrole de poluição.
O SR. JOSIAS LEITE - Sr. Presidente, me parece que a emenda do
nobre Deputado José Frejat se enquadra perfeitamente na filosofia da Mensagem, de vez que visa proteger a ecologia, e a ecologia é meio ambiente. Não
se po-de excluir. De modo que a emenda do Deputado José Frejat não é excludente; ela se enquadra e se adapta à filosofia da Mensagem Presidencial.
E esse o ponto de vista que eu gostaria de emitir neste instante.
O SR. PRESlDENTE (Modesto da Silveira) - Hã ainda algum Sr.
Congressísta que queira emitir a sUa-- opinião a respeitO do assunto?
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Compreendi muito bem a proposição do Deputado José Frejat e, evidentemente, -não vamos decidir neste momento, porque vou propor aos Srs. uma opinião escrita a respeito de todas essas emendas.
O que acontece, em outros países, é que estas áreas são reservadas, delimitadas para o exercício da pesca e da caça; são áreas autorizadas para essa
finalidade. Então, quando estas ãreas são autorizadas, evidentemente que a
proteção dos recursos naturais, que é o objetivo, está assegurada; quer dizer,
deixam de ser predatórios.
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Esse é um argumento que eu ofereceria a V. Ex' O pecado está na falta de
controle pela autoridade.
Já existe na legislação atual, tanto que periodicamente são liberadas à
pesca e à caça, em épocas apropriadas. Portanto, não é propriamente uma
inovação a proposta de V. Ex•; já existe isso atê na legislação atual. Mas, de
qualquer maneira, é muito oportuna a sua proposição porque nos obriga, inclusive, ao estudo de uma legislação comparada a esse respeito.
Esse o comentário que eu desejaria fazer.
O SR. UBALDO DANTAS- Sr. Presidente, permite um novo comentário?
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Logo depois do nobre
Deputado José Frejat e_u passarei...
O SR. UBALDO DANTAS- Pediria até a compreensão do nobre Deputado José Frejat porque seria até ampliando o comentãrio do Senador e
dando uma defesa maís ampla.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Tem a palavra o nobre
Relator.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Para avaliar esta Mensagem pedi
socorro a quem trabalha especificamente com o meio ambiente e, realmente,
tenho aq_ui alguns dados, informações, sugestões. Mas, agora, estamos partindo para uma coisa bem maior no sentido ecológico, do ponto de vista de
grandes pensadores. Mas veja que essa emenda proposta pelo Deputado Frejat não limita, prOíbe caça e pesca, com a argumentação de que só o homem
mata. a pretexto de competição desportiva. Então veja que é bem maior a amplitude da proposta dele e respeita os carnívoros, e:ntão especificamente como
competição esportiva, mas ressalva. conforme o Relator já nos disse, o que a
emenda desconhece completamente. É que várias c_oisas já estão aqui regulamentadas e se conhece o que o IBDF, a SUDEPE, as regulamentações de entidades que constam do exercício de lei e aqui há um desconhecimento. Por
isso que a própria Mensagem enseja o reconhecimento, a renovação e a oportunidade de proposta desse tipo, de proibição de caça.
Era a lembrança que eu queria trazer à Mesa e, particularmente, ao Deputãd-o José- Frejat.
Já posso entrar no debate agora porque recebi minhas anotações, porque
de memória não era possível.
Queria apenas acrescentar o segujnte: quanto a este tópico da emenda do
Deputado José Frejat, a Lei de Proteção à Fauna, Lei n'<' 5.197, de janeiro de
67 como o Código de Pesca, Decreto-lei n9 221, de fevereiro de 67 regulamenta o assunto. De maneira que seria possível revogar completamente ambas as
legislações e não somente fazer constar em novo dispositivo essa proibição,
porque necessitaria de uma gama de providências mais adequadas para are..
nevação do estabelecimento, tanto na lei como no decreto-lei acima citados.
Portanto, tratando-se de matéria regulamentada, e que jã atende às preocupações do Deputado, a minha opinião, neste momento - não é definitiva
porque amanhã pretendo trazer a defmitiva -seria pela desnecessidade da
emenda porque se trata de matéria regulamentada em lei.
O SR. JOSÉ FREJAT- Até mesmo porque, Sr. Relator, o art. 2', que
seria emendado diz o seguinte:
"A política nacional do meio ambiente tem por objetivo ... aten~
didos os seguinte pri_~c!p_i~~~···''
Então isso entraria como um dos princípios, não seria estabelecer a proi~
bição. Seria necessário que, daí por diante, se tentasse estabelecer o-s limites
da caça e da pesca. Este dispositivo não proibiria, por si mesmo - pela sua
simples aprovação- a caça e a pesca. Ele é apenas um dos princípios queregeriam a política nacional do meio ambiente.
Não sei se me fiz entender.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Estã bem explicado.
O SR. JOSÉ FREJAT- Era uma forma de marcharmos para isso, através de novos dispositivos que viriam a ser aprovados.
A Emenda n'~ 4 acrescenta alínea ao artigo 29:
u ... proibição de engaiolar animais silvestres, exceto para fins
científicos e educacionais devidamente comprovados;"
Ternos uma estatística do IBDF onde já existem cerca de para mais de
cinqüenta animais em extinção e. de cinco em cinco anos, eles fazem novas
adjunções, novos acréscimos a essas espécimes que estão sendo extintas pela
depredação do bom em que não está pensando no futuro da humanidade mas,
apenas, no seu momento presente.
Essa proibição, aliás, é objeto de um projeto meu, muito polêmico, o
Projeto n9 344/79, que dispõe sobre a proibição do engaiolamento de pâssa-

•
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ros. Esse projeto, aliás, jâ teve-um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e na Comissão de Agricultura com emendas, evidentemente, e algumas
frestas foram abertas para determinados pássaros que já são criados em cativeiro. Mas acho que devemos partir para isso, porque já existem uma lei, o
Código de Caça e Pesca, que já esiabeh;ce que os a"nimais silvestres são propriedades do Estado.
De forma que o que vemos hoje- agora mesmo no Pantanal- são rni(hares de peles de jacaré que foram apreendidas e vemos que os pássaros que
estão sendo contrabandeados do Brasil para o exterior ou Para as grandes cidades e que, mais de 60% morrem durante o transporte porque não há nenhum cuidado, uma vez que eles também são apanhados sem os maiores cuidados e estão desparecendo. E os pássaros têm uma função fundamental que
é o de reflorestamento, através da polinização, e o consumo dos animaiS daninhos. Etes ajudam o equilíbrio da natureza e o homem não pode permitir
que esses animais"silvestres, essas aves e pássaros sejam dizimados como estão
sendo sem nenhuma providência dos setores competentes. Acho que nós deveríamos estabetecer, como um dos princípios do art. 2~', da Política Nacional
do Meio Ambiente, e marcharmos para essa proibição do engaiolamento de
animais silvestres, ex-ceto para fins -científicos e educacionaís devidamente
comprovados.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Como V. Ex• aqui falou em política, realmente o projeto que estamos examinando hoje trata~se de uma Política Nacional do Meio Ambiente e esse projeto não pretende revogar, alterar
toda a legislação porque ela é vasta e específica. Mas a emenda de V. Ex• está
contida na Lei n<:~ 597, sobretudo no art. 1I', que diz o seguinte:

•

''Os animais de qualquer espéci~, em qualquer fase do seu de~
senvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro constituindo a fauna silvestre, bem co'mo os seus ninhos, abrigos e criado~
rcs naturais, são propriedades do EStado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, caça ou apanha."
E, no art. 14, estabelece o seguinte;

"Poderá ser concedido a cientistas, pertencentes a instituições
científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença
especial para coleta de material destinado a fins científicos
qua1quer época."

em

•

•

•

Portanto, não há necessidade de constar na lei a sua proposição. Agora,
os exemplos que V. Ex• citou é maiS -urri problema de execução da lei, de falhas na atividade administrativa daqueles que estão obrigados a cumprir a lei.
De fato, -isso é verdade, as falhas existem. Mas o dispositivo legal que V. Ex'
pretende já existe na fegislação e muito claramente, inclusive na justifiCativa
da política de forma abrangente.
Era esse o comentário que eu desejava fazer.
O SR, JOSÉ FREJAT- Permite-me uma observação, nobre relator?
(Assentimento do relator) -Na verdade, esse projeto pretende traçar uma
Política Nacional do Meio Ambiente. Portanto, é uma espécie de pequeno código que não .tem grandes preocupações com a legislação existente. Há várias
disposições aqui, também, na própria· Mensagem Presidencial que constam
de várias leis e decretas. Portanto, na elaboração desse código, que ê uma espécie de constituição do meio ambiente, não teríamos preocupação com a lei
existente que ficaria, naturalrriente, revogada· e o POder Público reSulamentaria, co-m um novo decreto, de acordo_com a nova lei que, afinal, vier passar
no Congresso.
Parece~me que essa preocupação serí.a de natureza secundária, embora,
na verdade, verifiquei que já há proteção específica. Mas, aqtii, estamos elaborando um pequeno código, aliás mUíto bem lembrado pelo Poder Público;
mandar uma mensagem de um projeto de lei que traça uma polítiCa de alguma coisa. Acho que é um código muito- risirito, é urrià fei realmente pequena
para um problema tão amplo. Essa preocupação me parece absolutamente secundária, já que essa lei pretende ser a base para toda a legislação do meio
ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Então, a Emenda no 5
"Dê-·se a seguinte redação ao·inciso-111 do art. 31'"
Fiz apenas Um acréscimo, mantive·o--feXio, incluínd<? ~s palavras sonOra
ou visual.
~

a

"I H - poluição das águas, do ar, sonora ou visual, degra~
dação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente:''
Só incluí as palavras âgua, àr, sonora e visual. O resto acho que está no
dispositivo.
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O dispositivo -diz assim:
"III- poluição a degração da qualidade ambiental resultante
de atividades que direta ou indiretamente:"

Então o texto ficaria assim:

"poluiçã~ das águas, do ar, sonora ou visual, a degração da
qualidade ambiental..."
"resultante de atividades que, direta ou indiretamente.''
O SR. JOSÍÕ FREJAT- E por que não da poluição do solo? Porque teria faltado aí poluição. Lá diz poluiÇão, e me parece muito mais abrangente,
poluiçãó, a degradação da qualidade ambiental resultante da atividade direta
ou indiretamente. E aqui, na sua emenda fala poluição das águas e do ar, e
porque não da terra, porque ficariá mais abrangente, sob pena de ficar melhor redigida no texto original.
O SR. PRESIDENTE- Perfeito, eu concordo plenaritente com o nobre
Deputado.
O SR. JOSÉ FREJAT- Porque lá a suposição é de que seja o ambiente .
em geral.
O SR. MILTON CAI3RAL- Eu acrescentei, água, ar, sonora ou visual. Realmente faltou a ter,ra.
O SR. PRESIDENTE- Sonora e visual é um acréscimo que enriquece.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A questão é que a filosofia da
política, procura apenas definir e não classificar. Então, o item Ill do art. 3~',
está assim redigido:

r "A poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades que-, direta ou índiretamente, prejudiquem a saúde, a
segurança, o bem-estar da população, b, c, d, e, f etc."
Então, qualquer tipo de poluição que faça a degradação da qualidade
ambiental, e aí, direta ou indiretamente, aí nãO distingue se é sobre o solo, água ou ar, ele é absolutamente genérico. Então, a redação me parece que,
para os fins previstos neste projeto, ela atende muito bem.
Vejam que eu não estou com o espírito de não aceitar nada, absolutamente pelo contrário; eu creio que aceitaremos muitàs coisas boas. Mas eu
também acho que mudar por mudar, sem ser uma contribuição perfeccionista, não se justífica~ia. Essa é a minha opinião. A não ser que fosse uina ernen~
da que trouxesse uma melhoria1evidente. Mas quando a redação diz a mesma
coisa, de forma diferente, e aqui como se trata de uma política, a definição está muito bem colocada, porque ela é de uma total abrangência, a particulari~
zaçào talvez não melhorasse a redação. Este é o comentário iilicial que faria a
esse respeito, e peço a compreensão do nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Há mais alguma emenda?
O SR. JOSÉ FREJAT -

Há a emenda n• !O que diz:

..Acrescente~se ao art. VI, parágrafo III, o seguinte: os órgãos
central, setoriais, seccionais e locais deverão fornecer os resultados
das análises efetuadas e a sua fundamentação quando solicitados.
Essa emenda, aliás, decorreu de uma sugestão da Sociedade Brasileira de
Direito do Meio Ambiente, de Piracicaba.
E uma medida no sentido de que os dados colhidos pelos organismos
públicos não fiquem restritos·, ma~; sejam conhecidos para que se possa propor medidas cOmpetentes, a fim de que o público tome conhecimento das
análises feítas pelos órgãos- públicos.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A respeito dessa emenda do nobre
Deputado José Frejat, eu queria dizer o seguinte.
Essa sua sugestão foi acompaithada por vários outros parlamentares,
tais como o Senador Passos Pôrto e pelos Deputados Adhemar Santillo, Horãcio Ortiz. Walter Silva e Adhemar Ghisi.
É uma sugestão razoável, a,ceitável, mas é preciso dar uma redação que ·
não se permita o abuso também, porque essas instituições terminarhim criando um departamento especial pa"ra atender os pedidos de informação. Então,
teriam que ser, quando_ solicitadas, evidentemente, de forma competente que,
figc:>"r; a PrOpfia COnsiitúíÇãõ assegurà esse direito a qualquer um, inclusive
anotei o art. 135, que diz que:.
..A Lei assegurará a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas para a defesa de direitos e esclarecimento de
Sitt.fações.''

a

Então, é uma emenda que se alicerça num dispositivo constitucional. Eu.
tenho a maior simpatia pela emenda. :É o que eU posso adiantar, no momento. Amarihã, eu trars:i o Relatório Final.
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O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Os Srs. Congressistas desejam fazer uso da palavra.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nobre Deputado José Frejat, me
despertou muito a atenção é que apesar dessa garantia constitucional, de fornecimento de certidões e situações para a defesa de direitos etc, ê uma disposição bastante dúbia que, na verdade, acho conveniente figurar aqui. Pareceme que falta a quem, nessa disposição, os órgãos central, setorial, ou locais e
seccionais deverão fornecer os resultados. Fornecer a quem? Vai-se garantir
genericamente o direito, seria a qualquer pessoa? Parece-me que seria de todo
conveniente especificar-se quem·, aos interessados, ou aqueles a quem realmente houver alguma forma de interesse. Porque senão fica muito genérico.
Digamos, um milhão de pessoas resolver pedir certidão.
O SR PRESIDENTE- Criadamproblemas, de natureza administrativa, enormes.
O SR. RELATOR- Se figuiãss"ernos aqui, aos íntetessados, ou seja, à~
pessoa das áreas, do município prejudicado, etc, devem-se fornecer os resultados.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Há alguma outra emenda, nobre Deputado?
O SR. JOSI:. FREJAT- Há a Emenda n• 17, que acrescenta parágrafos
ao art. 79, que só tem o parágrafo único.
O parágrafo único da Mensagem diz:
.. Integrarão o CONAMA os representantes do Governo dos
Estados indicados de acordo com o estabelecido em regulamento,
podendo ser adotado um critério de delegação."
Na letra b diz:
"O Presidente da Confederação da Agricultura e do Comércio,
e da letra C, o Presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Fundação Brasileira para conservação da natureza."
Nós alteramos, dizendo o seguinte:
"§ l• Integrarão o CONAMA, 30% de representantes de Estados, territórios e o Distrito Federal."
Já é uma boa parcela governamental.
·~30%

de representantes deU niversidades - que podem ser federais ou particulares - de preferência que possuam Centros ou
Departamentos de Geociências, Ci'ências Biológicas, Ecologia ou
Engenharia Sanitária, Hidráulica e Florestal. 30% de associações
conservacionistas não oficíãis;e-I O% de representantes de entidades
industriais, comerciais e agrícolas."
Como estava redigido, nós damos aqui uma predominância às entidades
empresariais, como a Confederações Nacionais da Indústria, da Agricultura e
do Comércio, e apenas um representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza.
Eu acho que se fizermos dessa forma, na regulamentação o Governo poderá expor, então, fica muito mais bem disposto, e com entidades que estão ligadas ao problema, sem desprezar as representações das entidades empresariais industriais, comerciais- e agrícolas, como e?tá na let:l-a d.
E o mandato do Presiente do CONDAMA é de quatro anos para 1/3, e
dois anos para 2/3, admitida a recondução somente por dois arios para o
mandato a~terior. t o parágrafo 29 q1ie eStá ãssim redi_8ido.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) nobre Deputado Ubaldo Dantas.

Concedo a palavra ao
·

O SR. UBALDO DANTAS - Esse é um dos pontos mais fracos desta
Mensagem, Sr. Presidente, porque o CONAMA- Con'selho Nacional '(lo
Meio Ambiente- tem atribuições, poder realmente muito elevado,· últim,a'
instância administrativa. Tem atribUições privadas, qUer çlizer, Pri~ativamen-·
te estabelecer normas e padrões nacionais de controle de poluição, 'etc.,- dos
veículos automotores. Mas tudo fica à decisão posterior, desde a sua próPria
composição.
·
Não sei se precisaria de alguém com completo conhe~irne,nto do português, os Srs. Senadores que estão aqui ligados à Educaçã~ pOd~riarp aJud<lr,
se fosse o caso, mas veja que cuja composição, organíz.ação-, competênCia e
funcionamento será estabelecido em regulamento posterior.
Integrarão o CONAMA, não diz que é exclusivamerite dessas entidades,
mas farão parte, também, no meu entendimento ou que; está aqui descrito.
Então, acho que é muito oportuna essa sugestão. Agora, a:té defendo o próprio Governo aqui porque, nessa divisão, que o Deputado José Frejat sugere,
está faltando a própria representação do Governo Federal, P?rque o Distrito
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Federal não é o Governo Federal. Quem seria participante do próprío Governo Federal, ness_e_Conselho. Quem ficaria na Presidência? Era um colegiado
que alguém escolheria? Qual o papel de cada ministério, de Ministro especificamente, Secretário-Geral? Então, é uma falha. Eu acho a emenda oportuna,
mas, na minha expectativa, não é ainda completa.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) Sr. Relator.

•

Concedo a palavra ao

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- São vãrias as emendas a respeito
desse art. 79
São-inuifa_s as su&_estões. Eviderite que, mais adiante, nós vamos ter oportunidade de examiná-Ias.
Com relação a essa emenda específica do Deputado José Frejat, acontece
que -o estahelecimento de um percentual daria uma largueza impreVisível a
esse Conselho porque seria uma percentagem de categorias, percentagem de
grandes números: 30% de representantes de Estados, Territórios e Distrito
Federal; 30% de representantes de universidades que possuam Centros ou Departamentos de Geociências, Ciências, Ecologia, Engenharia Sanitária, Hidráulica e Florestal; 30% associações conservacionistas não oficiais; 10% de
representantes de entidades industriais, comerciais e agrícolas.
Então, seria uma senhora assembléia.
O SR. UBALDO DANTAS- Eu não expressei bem, Sr. Relator, porque se o Governo estabelecer 10 ou 20 membros, não precisa estabelecer todos os Estados. Não quer dizer que todos os Estados são necessários. Se ele
diz que são 10 ou 20 membros, 30% dos 10 membros são dos Estados, 30%
dos 10 membros são das universidades, 30% dos outros 10 membros são as
entidades. Não quer dizer que são 30% dos Estados, mas 30% dos membros
que o Govern~ determinar.
O SR. PRESIDENTE (MÓdesto da Silveira) -Nós entendemos claramente a filosofia da emenda do nobre Deputado José Frejat.
Ele quis dar um equilíbrio de representatividade da sociedade civil, da
sociedade científica e do Governo com uma proporção bastante razoável.
Também me chamou a atenção esses números, porque 30% dá realmente ideia de grandeza. Quando se fala em 30%, lembra-se logo u_ma. assemblêia de
!00, quimdo, na verdade, 30% de lO seriam 3, como !O% de lO seria uiri. Agora, talvez a forma de redação mais aconselhável, se a pre6cupaçã,o aflitíva
nossa é ter nesse Conselho, que seria um órgãO mais do que entidade, uma ceJH"esentação da nacion~lidade, isto é, de todos os setores interessados dã. sociedade, talvez nós pudéssemos, até com melhor razão, eSpecificá-las de maneira clara, de tal m.odo a não rést~r dúvida. Porque nesse grau de p~rce_pta
gem se o decreto regulamen~aQor tiver tal liberdade, ele vai faier o q'ue.c_iuiser;
ele vai fazer uma nova lei, e nãó i.Jm decreto ,regulamentador, ou só vai cercear o Poder ExecutivQ cOmo vai ·criar C~rtos ernba'raços. Eu'pt6prio, pfeocupado com a amplitude da _representação, ofereCi também uma e~enda que,
quem sabe, poderia Vir -a S:er acçira. Por exemplo, nQs encontramos ali vã rias
oon.federilções. Corifedefa-çõCs da Indústria, do Comércio, da Agricultura etc.
Mas que acrescentei as confederações daqUeles _que trabalham também, isto
é, ser_ia a 'Erne~da n9 20 que_ se encoD.tra à pãgiria 14. Então, nós especificaríamos aqui ci~ais a~ entidades que estariam capacitadas para representar bem a
s,aciedade de rrtapei.ra clara. Por exemplo, sugiro, não apenas a Confede;raçãO
Nacitin.al da IndUstria, da Agricultura e do Comércio como a Confeder.ação
.Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Agricultura e Comércio- rima esp~eie· de cont;rapeso aí nos vários inteTess·es- e uma outra diretamente d.e determ.inadaB e_n_tidades. Por exer;qplo, diretoria da Associação Bfasileira de En. gim· h~[ ia, Sã.nitáda~- eStá nO projeto;- Fundação Brasileira para Conse"rvação
·da Nã.iureza,-está no projeto; Instituto Brasileiro de DesenvOlvimento Florestal, órgãQ do Governo que nãó está no projeto, eu acrescentei. E, airtda, as
FederaçõeS das Associações Estaduais do Meio Ambiente regularmente registradas.
Aí haverür a sociedade civil e técnica bem representada ness.e CoD.selho
que não. seria grande, poderia vir a ser composto de, no máximo, 20 e poucas
pessoas interessadas _desses 6rgãos e ficaria Umitado. E me parece que com
uma gama de r~presentatividade bastante ampla, em que está o Governo e estâ a Soçieda:de civil representada nos seus vários- setores principais.
O SR. RELATOR- Sr. Presidente, a SUDEP teria alguma coisa a ver
com o meio ambiente?
O SR_ PRESJDENTE (Modesto da Silveira)- SUDEP? Sim, na verdaçle, se nós formos escolher ...
O SR. RELATOR- Veja como ê difícil e pode ser excludente.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) voltaríamos à assembléia geral.

E: verdade. Mas aí nós

•

•

.1
;

•
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Na assembléia geral do meio ambiente entra até a dona-de-casa que quer
cuidar do seu jardim, da sua horta etc. Quando na verdade, tem que estabelecer determinados limites razoáveis de representatividade da sociedade.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A emenda do nobre Deputado José Frejat diz:
~·Inclua~se onde convier, as penalidades por descumprimento
das medidas necessárias à preservação ou corretivas da degradação."

O SR. JOSE FREJAT- E que as associações ou entidades ligadas ao
ambiente, de qualquer maneira, estão dentro do Ministério do Interior.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Ligadas às sociedades ci-

Esta é- a sua emenda.
A redação do item IX, do art. 9, diz o seguinte:

vis.

•

•

O SR. UBALDO DANTAS -Não. Eu digo ligado ao Governo Federal. Ministério do Interior. Mas, basicamente Interior, seria parece-me que a
SUDEP. Não, SUDEP é agricultura.

"Item IX - As penalidades disciplinares ou compensatórias"
- vejam bem - "ao não cumprimento das medidas necessârias à
preservação ou correção da degradação ambiental".

O SR. PRESIDENTE- Bem as confederações representam a sociedade
civil e depois, de novo, a sociedade civil técnica, independente do interesse
pessoal que seriam essas federações jâ organiZadas. As federações específicas
do meio ambiente e que congregam as associações do meio ambiente. Quer
dizer, a soma das associações do meio ambiente representadas pelas federações já organizadas. Não há, em todos os Estados, mas em cada Estado só
há," só pode haver uma federação. Parece que aí haveria até um interesse de
distribuição de certo modo geográfico em que a sociedade civil de todo País
pode se fazer representar nesse conselho que não fica grande e fica especificado.

Este é um item que faz parte como instrumento da Política Nacional do
Meio Ambiente.
Então, a regulamentação vai dizer a graduação dessas penalidades- as
formas de como serão criadas essas penalidades porque se trata de matéria,
inclusive, de evolução - ela pode ter necessidade de constantes alteraçÕes.
Então, não pode constar no bojo da lei. Então, a preocupação do nobre Deputado está atendida no projeto.

O SR. UBALDO DANTAS- Eu acho que a sua emenda estã bem colocada, mas exclui as universidasdes. Considero de grande importância esses
setores universitários, cientificas que estão estreitamente vinculados a esse seto r e acho que eles não podem deixar de compor. Acho que talvez pudéssemos fazer a fusão das duas emendas .

O SR. JOSE FREJAT- No n' 9 - neste número, sem necessidade de
acréscimo a esse inciso 10.
Parece-me que o 9 cobre perfeitamente a idéia do nobre Deputado José
Frejat. Estão, aí,- c-omo instrumentoS da política, as penalidades disciplinares
ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Emenda n' 27, ao art.
I I, acrescenta o seguinte parágrafo:

O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Acrescentar aqui as universidades especializadas, digamos, setores universitários especializados.

"Fica a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, órgão nacional do meio ambiente, autorizada a realizar convênios
com as universidades federais, federações de escolas, faculdades isoladas, públicas ou privadas, para gerenciar, científica ou administrativamente, as reservas, estações ou áreas de proteção ambiental da
sua responsabilidade."

O SR. JOSE FREJAT - Que tivessem esses cursos de Geociências,
Ciências, etc., de forma a não excluí-las dessa participação.

•

•

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O fato é que se nós não fizermos
um levantamento_ do número de instituiÇões que têm aíiVidade ou interesse direta no meio ambiente, nós vamos fazer uma relação bem grande e este Conselho ficaria em dificuldade tão grande que talvez isso viesse a se transformar
num obstáculo ao seu bom funcionamento.
A idéi<i do projeto é dar uma representação aos Estados, as instituições
representativas das pessoas que, ou provocam o meio ambiente, ou são afetadas por ele. Aí está a Confederação Nacional da Indústria, do Comércio e da
Agricultura.
Há uma emenda pleiteando a inclusão de· representações de órgãos de
classe dos trabalhadores. Parece-me bastante aceitável porque eles são receptáculos das alterações que ajam nó riieió ambiente.
Então. a população está, de certá mOdo, representada através dos representantes estaduais, dos órgãos de classe, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que
são órgãos, reConhecidamente oficiais.
E preciso ter um certo cuidado nessa composição do Conselho para nós
não exagerarmos no seu número, diante da existência de muitas organizações
especializadas nesse sentido.
Eu vou dedicar especial atenção a essas emendas.
O SR. JOSÉ FREJAT- A Emenda n9 24 inclui entre os incisos, o artigo

9'1, onde convier. As penalidades quando se diz lá:

•
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''São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, incluir entre as alíneas do art. 9 as penalidades por descumprimentos
das medidas necessárias à preservação ou corretivas da degradação .
E só incluir entre as alíneas rnais este item."
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A Emenda n• 24 inclui um inciso
ao art. 9 - digamos que seria o inciso n9 10.
O SR. JOSE FREJAT- Abre a possibilidade de cláusula penal na própria lei. ''São os vários instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
O .nobre Deputado José Frejat sugere a inclusão de cláusula penal por descumprimento das medidas necessárias à preservação ou corretivas de degradação, aliás a própria lei deixa implícito, quando em outro artigo inclui a penalidade.
Parece-me cautela bastante razoável do nobre Deputado José Frejat,
tendo em vista que à frente encontraremos cláusulas penais em outros artigos.
Apenas aqui, como não estabelece dentre os instrumentos, as fórmulas de penalidades por descumprimento.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Quando V. Ex• diz, "penalidades disciplinares"- V. Ex• poderia esclarecer um pouco isto?

Esse dispositivo casa-se com eis objetivos do art. 11 e possibilita às universidades brasileiras um trabalho do qual elas vêm sendo marginalizadas .
Muitas vezes se entrega a gerência ou a administração de uma área ou setor
de preservação ambiental, a setores que estão inteiramente desvinculados,
quando se pode entregar a universidasdes que servem não só para pesquisas,
para estudos, para a preparação ou seu pessoal discente, como também para
colaborar com o Governo num nível bem mais elevado da administração
pública.
É este o objetivo da emenda.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A emenda ê bastante clara.
Vou examinar a proposição com o maior interesse, tentando conciliar a
proposição com o projeto. Agora, é preciso esclarecer aos Srs. Deputados e
Senadores de que já exiSte nõ funcionamento desse Úrgão- SEMA- inclusive regulamentadO pelo Decreto-lei n'? 200, que dá à Administração Pública
poderes para tais casos, a instalação de estações ecológicas, reservas e, vez
por outra, tomamos conhecimento de decretos do Governo, baseados na legislação atual, criando reservas.
O sentido da emenda é autorizativa, quer dizer: posSibilitar à Secretaria
ESPecial do Meio Ambiente, a realizar convênios: Ela, de um modo geral, está autorizada pela legislação, a- fazer convênios. Não há necessidade de um
dispositivo legal, dizendo que ela pode fazer convênio. Ela já tem essa faculdade de fazer convênio, de um modo geral, quanto mais visando o atendimento dos seus__ objetivos específicos.
Era apenas um comentário porque vou levar em consideração, como todas, aliás, especialmente esta proposição de V. Ex•
O SR. JOSE FREJAT- Sr. Presidente, só a título de cooperação, bem
rápida a intervenção.
Ela não somente está autorizada a fazer convênio -ela faz e tem a nível
dos Estados quase que a representação de Secretaria de Planejamento; ou alguma mais afim- mas, no caso específico d3 Bahia, é um centro de pesquisa
para o desenvolvimento e esta, que é a sua representante, faz convênios com
universidades de levantamento, avaliação, etc ...
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Em quase todos os Estados?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Isto acontece em quase todos. Há
instituiçõe_s estaduais que têm conVêiiios com a SEMA e repassam recursos
ou fazem sob contratações com universidades, enfim com essas instituições
que V. Ex~ deseja qüe parfidpem- do processo.
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O SR. JOSÉ FREJAT- Mas, Sr. Relator, acho que é mais amplo porque permite, inclusive, que uma universidadse possa administrar uma área
dessa.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. Ex• permite que a SEMA faça
o convênio com a universidade. Evidentemente que ela, já tendo a competência ou o poder de fazer convênio, está Implícita a sua proposição, salvo melhor juízo.
O SR. JOSÉ FREJAT - A espeCificação, apenas, estimula de algum
modo, porque a autorização genérica, todos os órgãos têm para fazer convênio com outros órgãos, mas, quando está especificada, há uma espécie de estímulo, sobretudo com os órgãos universitários.
O SR.

-

A Emenda n9 38, onde convier:

"Somente através de lei poderá ser alterada a situação jurídica
de bens públicos de uso comum."
Só para evitar confusão da autoridade.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Somente, através de lei, poderá
ser alterada a situação jurídica de bens públicos de uso comum. E. um dispositivo muito sério este.
O SR. JOSÉ FREJAT- Acho que estamos vendo, cada vez, Sr. Relator, diminuírem as áreas de uso comum ou por interesse de especulação imobiliária.u
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu pediria a atenção de V. Ex•,
Sr. Deputado, para o seguinte: a Constituição, nos artigos 49 e 59, dispõe
sobre os bens da União e dos Estados, abrangendo todos os bens de uso comum. E, dessa forma, para que seja alterada a situação jurídica é preciso fazer, talvez, até uma emenda constitucio'nal a respeito.
Confesso a V. Ex• que não sei itté que ponto sua emenda caberia nesta
Política Nacional do Meio Ambiente, porque se trata de matéria que não pertence, exclusivamente, à Política Nacional do Meio Ambiente e ela é regulamentada por dispositivos constitucionais. Não sei nem se existe outras leis a
respeito. Mas o fato é que- é um dispositivo que me parece assim como um
corpo estranho na Política Nacional do Meio Ambiente. Talvez isso fosse objeto de uma outra proposição, de um projeto de lei específico de V.Ex•, examinando os aspectos constitucionais. Este é o comentário preliminar a respeito da matéria.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, as propostas são
bem simples, de maneira que não precisam ser muito discutidas. Isso parece
atê com a Tãbua das Leis de Moisés porque é curta, objetiva e bem ampla. A
Bahia, novamente, volta a ser isenta disso. Nós temos problemas lã, em relação às dunas do aeroporto: ecologia, direitO comercial, ambiente, lazer e o
direito público exercido pela prefeitura municipal que jâ fez doações ou vendas permitidas de bens comuns. Praias são dadas_a hotéis, e esse bem comum
é transformado em bem privativo. Se isso não é ecologia e nem meio ambiente então, é uma brincadeira que estamos fazendo aqui.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu fui interrompido aqui. Desculpe.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas com todo o prazer, eu relembro, novamente, ao Relator.
Eu estava até comentando, e até comparando as Tábuas da Lei, na maneira conClusiva e bem sintética de lei. E essa daqui é bem pequena, mas ê ampla, realmente, e eu voltei até à Bahia como exemplo. O nosso aeroporto está
a sofrer possíveis dificuldades em função de alterações do ecossistema, as dunas, as famosas dunas de tantas histórias e músicas, mas que de bem comum
fOi transformada em bem particular, oficiado isso pela Prefeitura Municipal.
A mesma coisa acontecendo em áreas de lazer, praias sendo facilitadas para
grandes hotéis. Então, é nesse sentido de meio ambiente, o direito -ao meio
ambiente. Inclusive, até na própria inensagem fazendo parte, evocando o direito ao lazer. Então, a minha compreensão, é que é realmente ampla, mas
tem um sentido amplo, está bem dentro da idéia, do espírito de meio ambiente, essa Emenda n9 38.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira) - Eu perguntaria ao Sr.
Relator se há alguma outra emenda nesse sentido porque realmente da forma
como estã redigida é tão extremamente abrangente que eu entendo. Esse
problema não é da Bahia, não. Esse problema é do Brasil. Acima da lei, a
Constituição garante o uso dos bens públicos, das praias etc. No entanto, sabemos que na Bahia, no Rio de Janeiro, em toda parte, as praias estão sendo
fechadas por grupos imobiliários e grupos econômicos até internacionais.
Há várias pra"iaS no Rio de Janeiro que estão iSoladas por grupos internacionais, monopólios. Essa Bela, então, que é ligada a Andersen Clayton, se
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não me engano, é dona de patrimônio público no Rio de Janeiro, na Bahia e
em toda parte do País. Essa proporção absolutamente injustificável, todos
nós somos testemunhas da necessidade de uma regulamentação mais rígida,
talvez mais em forma de cláusulas penais em várias leis ou nesta, se, até, em
projeto específico.
Há alguma emenda nesse sentido aí?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O que acontece é o seguinte, veja
bem. As pessoas jurídicas de bens públicos e de uso comum. Precisa definir
que bens públicos são esses~ Há uma série de irijunções a serem consideradas
que, na minha opinião, embora a emenda seja de alto, de elevado mérito, ela
talvez comportasse um projeto de lei específico sobre a situação de bens
públicos e de uso comum.
Agora, incluir isto como está, num projeto de política nacional do meio
ambiente, tenho minhas dúvidas, nobre Deputado, porque dentro deste projeto nós teríamos que inserfr_ um outro dispositivo mais detalhado, teria que
definir muitO bem esses bens públicos de uso comum.
Sr. Relator, isso só vem reforçar aquela primeira intervenção minha de
que isso aqui é mais uma Mensagem em relação a i eis de controle à poluição.
Se -é meio ambiente ela tem razão de ser; agora se é somente controle de poluição ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não. Ela é Política Nacional do
Meio Ambiente. Por exemplo, nas áreas que são reservas nacionais, essas
áreas sã·o criadas por lei. Tanto que nós aprovamos, aqui no Congresso, as
Mensagens nesse sentido. Evidentemente que elas só poderão desaparecer
através de uma outra lei.
Então veja que por aí, já temos uma resposta: áreas de interesse, de defesa do meio ambiente - vamos admitir que aqui o exemplo levantado pelo
nobre Presidente, Deputado Modesto da Silveira de que o Governo decretasse toda a Baía de Angra dos Reis uma área de interesse do meio ambienteaí ficaria tudo bloqueado. Mas seria uma lei específiCa--sObre aquela área.
Agora, fazer~se de modo genérico para o Território nacional, sem dizer
quais são as ãreas consideradas de bens públicos e de uso comum, vejamos
que isto já é um avanço muito grande que não pode ser assim tão--simples.
Eu compreendo e louvo o mérito da emenda, mas talvez isto fosse objeto
de uma legislação específica. Compreendeu? Esta é a opinião preliminar, uma
apreciação preliminar.
O SR. JOSÉ FREJAT Incluir onde convier:

•

•

•

•

Emenda n• 39.

"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 pousas das aves de
arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações."
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Quero ter o prazer também de
concordar com V. Ex•, uma ou duas vezes- não sei se esta é a segunda ou a
terceira vez - mas, de fato, trata-se de uma emenda que se casa muito bem
com o espírito do projeto:
HArt... 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 pousas das aves de
arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações."
O objetivo da Secretaria Especial é este: é estabelecer redes de estações
ecológicas como instrumento de realização de suas atividades, pesquisas, estudos, etc, etc. Portanto é interessante que essas áreas fiquem vinculadas às finalidades das estações ecológicas.
Acho que esse é o sentido da preposição de V. Ex': é criar uma
lação. Não é isso?
O SR. JOSÉ FREJA T -

vincu~

Perfeito.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- É. Deve ser uma proposta que deveria completar a função preservatória da Secretaria Especial do Meio Am·
biente.
Mas é uma emenda que recebo com muita simpatia.
O SR. JOSJl FREJAT - Temos a Emenda n• 40 que diz:
"Art. ... Constitui crime contra a Administração Pública toda
ação ou omissão, relacionada com a proteção do meio ambiente,_

•

•

•

•

•

que infrinja disposição legal da União, Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, ou ação realizada sem licença da autoridade competente.
Pena: Detenção de um mês a dois anos, ou multa de cinco a
cem vezes o salário mínimo local.
§ J<? Se o crime é culposo; Pena de detenção de quinze dias a
um ano, ou multa de dois a cinqUenta vezes o salário mínimo local.
§ 2<? Se a ação ou omissão for imputável a pessoa jurídica, a
responsabilidade recai sobre o autor da ordem, ou membros do colegiado que votaram pela sua aprovação.
§ J9 Quem, de qualquer modo, concorrer para a prática do
crime previsto neste artigo, incide nas penaS nele cominadas."

da. Pela ação popular nóS não protegeríamos, isto é, parece-me que o que falM
tou aqui é:
..toda pessoa física ou jurídica com legítimo interesse."
Senão abriríamos uma Ação Popular de interesse de terceiros.
Ê a única restrição que faço a esta redação. Mas, a Ação Popular não
protegeria o meio ambiente como estã aqui, até porque é muito dificil, através
da Ação Popular, provar o prejuízo da União, ·ou até o prejuízo de terceiros,
muitas vezes não é da União. Se o prejuízo é de terceiros, ê preciso que a Pessoa Física ou Jurídica, com legítimo interesse, possa entrar com esta ação.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Essa reclamação de toda pessoa
ffsica ou jurídica seria em relação a quem?
O SR. JOSÊ FREJAT- Ação judicial, está dito aqui: administrativamente e judicialmente.

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Esta é uma emenda que nós temos, digamoS, que trabalhá-la. E umã emenda tamb~m aceitável, inclusive foi
objeto de proposta de outros Deputados. Portanto não tenho nada a opor
contra a inclusão dessas sanções, acho até muito oportunas, agora, é preciso
aqui que a Comissão me ajude em dar uma interpretação mais correta na intenção da proposiçãO, -qua-ndo se refeiC à-liiPOtese em que a ação ou omissão
forem imputáveis à pessoa jurídica. Aqui: .. Serão considerados autores do
crime os di retores de atividades poluidoras." QUe dfier, -tillvez aqui precisemos fazer um trabalho redacional, para precisar melhor a emenda de V. Ex'
que, como disse, foi também objeto da apresentação de outro Deputado.

. O SR. JOSÊ FREJAT - Medidas preventivas.
O SR. JOSÉ FREJA T- Independentemente disso o Ministério Público
tem poderes também.

Veja que o Relator não está tão de oposição ...
Parece que faltou, "ou"

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Onde?
O SR. JOSÊ FREJAT- Recai sobre o autor da ordem ou membros do
colegiado que votaram pela sua aprovação.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- É.
O SR. JOSÉ FREJA T-Ê bom examinar a emenda na última linha, no
§ 29: ou membros ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Ou membros.

O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

O SR. RELATOR (Milton Cabral) O SR. JOSÉ FREJAT -

Nós. aí, oferecemos à população também o direito de agir, considerando
a pessoa com o legitimo direito para postular, administrativa ou judicialmente.

•

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - A minha apreciação a respeito
desta emenda é a seguinte: isto que V. Ex' estã propondo, já é matéria regulamentada, inclusive na Constituição. Já ê dispositivO constitucional iriclusive.
Retifico: é a faculdade da ação popular, constante do capítulo III '"que trata
dos direitos _individuais".
Quer dizer, a emeiida, em realidade, não viria inovar~
Trata-se de um direito líquido e certo e até mesmo nos Códigos isto estã
previsto, quando regulamenta a ação popular. Apenas a sua proposição faz,
digamos, enfatizar esse direito. Porque esse direito jâ existe, jã é garantido
pela Constituição.
O SR. JOSÉ FREJAT- Sr. Relator, nos parece que os limites da ação
popular não alcançam a abrangência j:)róposla -pela emenda. Na verdade a
ação popular não protege tãO amplamente o direito como pretende a emenda.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

É ação específica, não é?

O SR~J.OSÉ FREJAT -·A ação popular é bastante específica.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

Esta é específica?

O SR. JOSÉ FREJAT- Esta é eSPecífica, e acho que mais abrangente
no caso, porque a ação popular é muíio-maTs·restiita no que pretende a ernen-

Independente.
Creio que essa emenda enfatiza

O SR. JOSÉ FREJAT- O Direito não existe. Em Ação Popular não dá
parã-pi'oteger o direito ao meio -ambiente. Para se propor uma Ação Popular
ê preciso que haja um prejuízO patrimonial à Nação, portanto, à União: um
prejuízo efeiivo e iminerite. Então caberia uma ação popular. Muitas vezes hã
uma degradação do meio ambiente que é muito difícil, senão impossível, se liquidar o prejuízo. Você não tem condições de avaliar quais os prejuízos causados à União pela degradação das ãguas de um determinado rio ou de uma
determinada floresta. Seria necessário uma perícia que custaria mais do que a
própria floresta, ou seria bem possível levantar-se.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

Qual a sua sugestão?

O SR. JOSÉ FREJA T-Acho que a proposta de emenda é muito boa,
apenas eu acrescentaria:
"Toda pessoa física ou jurídica com legítimo interesse na cOiSa,
domiciliada no País tem direíto público, subjetivo, a tutela ambientaL

Acrescente-se onde convier:
"'Art. ... Toda pessoa física ou jurídica, domiciliada no País,
tem direito público subjetfvo à tutela ambiental, podendo postular,
administrativa e judicialmente, a adoçào de medidas preventivas e
atenuadoras da degradação ambiental até a cessação da atividade
agressora do meio ambiente.
Parágrafo único. O Ministério Público da União ou dos Estados tem legitimidade para propor ação judicial destinada a impedir
ou fazer cessar a ati vida de poluidora ou danosa ao meio ambiente."

Através do Ministério Público.

Está no parágrafo único.

O SR. RELATOR (Milton Cabral) um direito existente. Não é isso?

O SR. JOSÉ FREJAT- Então temos a última Emenda n• 4!.

•
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Nós achamos que tem que ser penalizado o crime. E, de qualquer, forma
colocamos a penalidade ou a multa, de acordo com o interesse da administração o fato considerado como delituoso .

O SR. JOSÉ FREJAT -

•
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A legitimidade se dá pelo interesse efetivo. Vamos supor que eu tenha determinado uma propriedade à jusante de outra que está causando um dano
ambiental: digamos uma fábrica de cimento- é um exemplo típico. A fábrica de cimento causa danos a uma propriedade pública e privada.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Existem várias ações riesse sentido .
O SR. JOSI'. FREJAT- Quanto à propriedade pública, cabe a Ação
Popular, se há um prejuízo efetivo, difícil de ser levantado para se propor a
Ação Popular. De qualquer modo hã essa possibilidade. Mas a privada não
tem~ E muito difícil: não há qualquer regulamentação a respeito disso. Aliás
essa lei poderia ser aproveitada- já Li tê apresentei algumas emendas em que
eu me preocupo com o direito de terceiros.
O projeto se preocupa muito com o mdO ambiente. E com os danos à
União, mas não apresenta nenhuma preocupação com os danos a terceiros.
Por exemplo, no Rio de Janeiro, a GRISA, se ela derramar suficiente Vinhote
para liqüidar as colônias ríbeirinhas de pesca do rio São João, não há a quem
reclamar. Acho que é uma oportunidade muito boa de falar não só .. liquida a
fauna aquática e floresta" como liquida e estã liquidando com a flora e a fauna está liquidando efetivamente com todas as colônias de pesca.
Os danos a terceiros ninguém responde a eles. Estamos diante dessa realidade.
Há inúmeras colônias que estão se mudando, ou tendo que mudar ou
caindo na mendicância. Essa coisa se desdobra de tal forma que o projeto nos
preocupou muito com os terceiros e com a coletividade. Creio que é muito
importante não só a preocupação com o meio ambiente, como prejuízo a terceiros. Daí a legitimidade de partes.
. O SR. UBALDO DANTAS- Creio que a proposta do Presidente Modesto da Silveira, já restringe mais.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Favorece a ação fiscalizadora da
SEMAna medida que vão surgindo essas reclamações judiciais o problema é
levantado.
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O SR. UBALDO DANTAS- Vai descendo de nível. Até o poder municipal pode ser chamado a particiPar cOmo testemunha. Esse exemplo que comentei em relação à fábrica de cimento, tem o aspecto do ponto de vista médico isso é indissociável. Há doenças reconhecidas cientificamente, provocadas por essa poluição.
O SR. JOSJO FREJAT - É impossível levantar-se isso.
O SR. RELATOR (MiltÓn Cabral)- A importância que vejo na emenda, e que foi salientado pelos srs. é de que, embora seja um direito líquido e
certo de qualquer cidadão proceder a esta reclamação, com base na Constituição, a inclusão na lei e um dispositivo fica muito específico, quer dizer, facilita muito a adoçào dessa idéia, porque ela fica inserida na lei. Quer dizer,
facilita a sua ap]ícação daqueles que pretendem promover uma Ação Judicial.
Vamos examinar essa redação e talvez eu possa trazer alguma contribuição aos Senhores.
O SR. PRESIDENTE (Modesto da Silveira)- Não sei se os Srs. Parlamentares têm alguma contribuição a dar para as outras emendas. (Pausa.)
Nesse caso, vou apresentar as minhas próprias.
Permita que eu abra um parêntese aqui. Foi substituído o VicePresidente, Deputado Salvador Julianelli pelo Deputado Nosser Almeida. O
Deputado Salvador Julianelli era o Vice-Presidente desta Comissão e me pareceu que a intenção de substituição pessoal era a de que fosse automaticamente substituído pelo Deputado N osse de Almeida. Mas, gostaria de ouvir
os companheiros da Comissão.
Há alguma oposição? (Pausa.)
Então, automaticamente fica substituído pelo nobre Deputado Nosser
Almeida.
Queria fazer uma observações. Apresentei algumas emendas a de n9 6.
Dê-se ao inciso Vf!, do art. 49 a seguinte redação:
''VII - a imposição, ao poluidor e ao predador" - a lei só
previu poluidor, aliás é uma figura muito menos grave do que o predador - eu acrescentei "predador".
~·oa obrigação de recuperar", e não apeil.as recuperar mas indenizar,
como diz o projeto:
"'E indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."
Isto é, é preCisO ·que a lei penalize não apenas o poluidor, mas o predador, que é pior ainda. E, mais áírida, não basta a recuperação da situação danosa, mas sim que haja indenízação dos danos causados. Muitas vezes o predador e causa danos- temos visto no Rio de Janeiro- e continuam causando danos, mas não indenizam o Estado, a União, o Município, enfim a entidade que teve prejuízo ou o terceiro pelo dano que sofreu. Pelo projeto parece
apenas forçar o dano que está sendo causado, não basta isso, é preciso que se
indenize. O dano jã causado. Vamos dizer que a sua casa ou o seu sítio, ou a
sua fazenda sofre um dano por um meio poluidor qualquer ou predador, é
preciso que haja na lei uma garantia segura de que o prejudicado seja ressarcido, ou seja a União ou o particular. É a intenção da emenda.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Eu não queria que o Deputado
José Frejat pensasse que eu estivesse fazendo alguma política de bom entendimento com o Presidente. A sua primeira proposição é aceitãvel. Amanhã é
que poderei trazer o meu relatório. Realmente ~ uma proposição a redação
do inciso 79, incluindo a figura do predador.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Se não houver outro comentário,
passo para a emenda seguinte, a de n• 20, página 14, dê-se às alíneas "b" e
·~c", do parãgrafo único do art. 79 ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nós não estamos votando nem
decidindo nada.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não. Estamos trocando idéias ou
aperfeiçoando o nosso entefl-dimento, para afinal, no começo da sessão, nós
votarmos com mais conhecimento de causa.
Bem, o art. 79, alíneas "b" e "c". Aliás, eu já expliquei isso. Coincide
com aquela observação; é aquela história dos 30%, dos 10%. Eu acho que deveríamos realmente definir quem deva fazer-se representar, ainda que incluam as universidades- eu não sei quantas têm órgãos especializados no assunto, mas, na verdade, deva ser definido, ainda que não seja perfeito, mas
que haja uma certa garantia de que a sociedade civi! esteja ali representada de
algum modo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Qual a emenda, por favor?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Emenda n' 20, inserta na página
14.
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O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Há uma observação a fazer a respeito dessa emenda. Não é propriamente quanto ao mérito da emenda; é
quanto à redação.
Representantes das diretorias das confederações. ~ que, normalmente, a
representação delas é o próprio Presidente da entidade. Então, não é representante que na minha opinião, opinião para debate, é representante das confederações. e não das diretorias das confederações. Mesmo porque o diretor
não seja a pessoa mais qualificada para debater problemas de que talvez,
numa confederação dessas, pretenda ter um representante que seja um especialista no assunto e não sendo ele diretor.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A minha ponderação é a seguinte:
eu reconheço que, em geral, se define que em determinada organização se
faça representar num órgão desse tipo.
A minha preocupação é a seguinte: é que quando a lei designa um
membro, não pode ser outro. Então, muitas entidades poderão ficar castradas, não só da qualidade, mas eventualmente da presença do membro.
Vejamos: uma diretoria qualquer de uma confederação dessas, poderia
haver uma membro mais capacitado. Eu pensei até em colocar delegado, o
que não implicaria em votar em qualquer membro da entidade, não apenas
na diretoria, muito menos em seu presidente.
Quando se define o presidente, pode-se ter um técnico, ou até um mero
auxiliar do que seja especializado, e não serã representante, urna vez que a lei
definiu o presidente. Por outro lado, muitas vezes, o presidente não pode
comparecer naquele dia. naquela hora, então, seria um delegado da própria
diretoria. Eu penso até que se aperfeiçoaria a redação que eu dei se se dissesse: um delegado da confederação.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Um representante.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Representante da confederação.
Então, ela designaria. Muito bem.
Representantes das confederações, ao invés de diretoria. Acho que aperfeiçoa muito.
O SR. JOSÉ FREJAT - E não haveria nenhuma sugestão em relação
ao GoVerno? Ficaria somente IBDF?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- O Governo, aqui, tem o controle
de outras entidades. E depois é o seguinte: parece-me que, como o Governo
realmente se faz presente aqui, na lei ele está presente; ele é um Executivo e
um Executivo forte.
O SR. JOS.t: FREJAT- O que eu estou querendo sugerir, Sr. Presidente, é qUe, inclusive, no próprio enunciado do art. 79, a composição-então desapareceria. Porque, se ficar em aberto é somente "integrarão", compreendeu,
ou seja, um jogo de Português, cuja composição; a composição se vai ter cinqUenta ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Onde é a redação?
O SR. JOSÉ FREJAT- É o art. 7•, inciso V.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- No caput?
O SR. JOSÉ FREJAT- Não. É o art. 7• mesmo, segunda linha. "É
criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente cuja.n"
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu acho que estou lendo errado.
Na página 5, lá no final, do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
'"'Art. 79 Ê criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente
cuja composição e organizaÇão ... "
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Composição. A composição vai
ser em regulamento, ainda. Então, pode colocar esse que V. Ex• está sugerindo e mais 220. Então, é para ficar a composição a encargo da regulamentação, ou V. Ex• já está dizendo que a composição deva ser esta?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não. Não quer dizer que a composição deva ser esta.
O SR RELATOR (Milton Cabral)- Então, o próprio enunciado do artigo deve ser mudado.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Não, pelo seguinte: porque eu
atentei para isso. Mas como eu acrescento, na alínea "c", que haveria representantes das federações e, na verdade, hoje só existe federações nos Estados
mais industrializados e, portanto, mais poluídos e poluidores.
Então, o decreto é que vai especificar quais são as confederações registradas regularmente. Isso poderá alterar até o número de vinte e dois. Porque
em cada Estado há uma tendência._ Na medida em que o Estado vai-se industrializando vão-se formando as entidades de proteção do meio ambiente, que
é degradado pela industrialização e, logo depois, hã um certo número de as-
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sociaçõcs que, normalmente, se forma a confederação. E formada a confederaçào, o decreto é que vai definir. Inclusive, um decreto serã substituído por
outro, quando mais tarde todos os Estados vierem a ter as suas respectivas
confederações.
De maneira que o enunciado pode permanecer o mesmo, porque é o decreto que vai especificar.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Mas Veja V. Ex• é que somente
recomendou a mudança nos parágrafos b c c. O _a continua, e o parágrafo único, "integrarão", também continua. Ou seja, volta-se à proposiçãO do Deputado José Frcjat onde a preocupação áa basicamente a função de proporção.
Porque, se estes estarão presentes não invalida que outros cem também estejam. E a proporção desse será bem dimíriula, pbl'que vai depender de uma regulamentação. Eu estou indo eni apoio a V. Ex"-, mas querendo que fiquPmais claro e decidido o que é que e-a:ré- numericamente, que tamanho é este
conselho, senão serão seis, nesta sua proposta, participando de outros vinte
ou trinta, ou quantos forem.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Ele não chegará a trinta, porque
estaria cspccili~ado aqui na emenda "a e b", nós temos especificados quais
são. A única indefinição que vai depender de decreto- e dependerá sempre
de um novo decreto substituindo o primeiro - quando houver novas federações, o resto está rigidamen-te especificado aí. E que, aliás, está contido num
projeto original também. Eu apenas acrescentei o IBDF, porque acho justo,
afinal o IBDF é um órgão do Estado e que deve ter uma preocupação pelo
meio ambiente mas, além desse acréscimo, eu- coloco as federações.

•

O SR. JOSf: FR EJA T -

O ilus-tre Relator não anotou então.

O SR. RELATOR (Mílton Cabral) - Eu acho que nós vamos colocar
mais vinte e dois participantes nesse conselho por vinte e dois Estados.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Seria o máximo, então.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) --Bem, vinte e dois mais vinte e dois
representantes estaduais, mais seis representantes de órgãos de classe, são
quarenta.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA que há só duas explicações.

•

Não. Não seria. Hoje me parece

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- As federações da indústria e do
comércio c--da agricultura ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não. Não são essas as federações.
São_ seis.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- ... e maís as patronais e as dos trabalhadores~

O SR. MODESTO Df\. SILVEIRA- Só seis. Mas eu creio que duas só
no Brasil, que são as federações do meio ambiente do Rio de Janeiro
que é formada ...
e~istem,

•

O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Poís é. Mas acontece que a Jeí é
feita para vigir através do tempo .
O SR. MODESTO DA. SILVEIRA- Sím. Mas a leí abre a possíbílidade_de mudança. Afinal, há uma dinâmica -de tCmpo. E, no momerito, a realidade é esta. Quando a realidade mudar, o decreto altera, de acordo, com a
nova realidade.
No momento, haveria ~penas três c três são seis. Seriam as federações,
ou melhor, as confçderações. Três e três são seis, mais essas entidades estatais ...

•

O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Porque a Fundação Brasileira
para a Conservação da Na..tureza, é ligada ao Instituto Brasileiro do Desenvolvi_mento Florestal - IBDF.
O. SR. MODESTO DA SILVEIRA- 1:. uma Fundação Brasileira que é
mantida pelo Estado.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Ê uma sugestão que me parece interessante. Mas acrescentar vinte e dois das federações?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não, apenas duas.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Duas, mas a Jeí vaí possíbílítar a
cada Estado ter sua federação, participando desse conselho.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Teria muito a ver, um conselho de
quase trinta.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Não, maís de cinqUenta.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Não. Ê que há um equívoco aí.

O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- São quase cinqUenta.
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O SR. MODESTO DA SILVEIRA- São seís confederações.
Alínea h, seis confederações ...
O SR. RELATOR (1'vfilton Cabml)- Com vinte e duas estaduais.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Vinte e oito.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Com maís vinte e doís das confederações ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Que federações? Quais?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- As suas.
O SR. JOSÉ FREJAT- -São vinte e dois Estados. Se amanhã tivermos
vinte e três, serão vinte e três- federações.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Engenharia Sanitária, um; a Fundação Brasilc:ira, é outra; o instituto é outro.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- São federações das associações estaduais de defesa .do meio ambiente.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Poderemos, por uma questão de
cautela, prever a sua substituição para uma só, quando vier a ser formada a
Confederação. Acho que estamos fazendo uma Aritmética equivocada. Na
alínea h, são seis; na alínea c-, nós teríamos: Engenharia Sanitária, uma; Fundação Brusileira de Conservação à Natureza, duas; IBDF, três. Ponto final. E
mais vinte c_ duas, três mais vinte e duas, vinte e cinco, mais seis, trinta e uma,
não m<Jis do que trinta e uma.
O SR. RELATOR r, Mílton Cabrul)- E os representantes dos Estados,
não contn?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Onde estão os representantes dos
Estados? Porque são confederações e não federações.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -Item a; in.te&rarão representantes
dos Governos dos Estados, indicados de acordo com o estabelecimento e regulamento, etc., etc.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Realmente, íríam para cínqüenta.
Veja bem; a lei tem que dar abertura funcional, concordo.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral) - Colocar na lei uma instituição
que, presumidamente, vai ser criada, nós seríamos bastante criticados .
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Não, acho que a Jeí pode prever,
perfeitamente. Inúm~ras leis prevêem.
·
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Confederação Nacional de Defesa
do Meio Ambiente. Então, vamos estudar o assunto daqui para a frente.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Só para finalizar o comentário, é
que o IBDF tem um valor, como intuito, a sigla de órgão, organismo, mas o
DENAE, que eu não sabia nem em que lugar ficava, Departamento Nacional
de Âgua e Energia Elétrica. Tem alguma coisa haver com meio ambiente isso?
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Não, não tem!
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não tem? Pois autoridade ligada
a meio ambiente, lá na Bahia acha que tem.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Sabe qual é a atívídade dela? Ela
tem com relação ao uso da água para fins energéticos.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Energéticos, como?
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- A utilização da água. Tanto que
para se construir uma barragem, V. Ex"- tem que pedir autorização ao DENA E. Ele não tem gerência com relação à poluição, que para isso existe o SEMA; senão nós teríamos uma dualidade de atribuições .
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- O IBDF também não tem, porque para istO existe a SEMA. SUDEPE, também, não tem, porque para isto
existe a SEMA. Então, tem e não tem, porque são coadjuvantes.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- 1:., aí tem umas fronteiras aí, umas
interfaces. A rigor o DENAE é um órgão voltado para a energia; a utilização
da água para fins energéticos, abastecimento e outras coisas. Eu me lembro
que o DENAE da Inglaterra festejou, fez feriado, porque encontrou salmão
no rio Tâmisa, com o esforço dele.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas é verdade, o río Tâmísajá é
vivo, outra vez, era morto at~ há poucos anos.
Posso passar para a vinte e dois. Vinte e dois, página quinze:
"Dê,.se ao inciso IV do art. 89, a seguinte redação- bem, se a
primeira foi bem recebida, suponho que esta também, porque apenas acrescenta o interesse de terceiros- "homologar acordos, vi-_
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sando a transformação de penalidade pecuniária na obrigação de
executar medidas de interesse para a proteção ambiental."
Volta àquela posição de apenas paralisar o dano, sem indenização. E
aqui, eu acrescento:

"Quando se constatar danos a terceiros, a homologação só poderá ser feita mediante a prova dessa indenização, ou por determinação judicial."
O SR. RELATOR (Mílton Cabral) -

10 o vinte e dois~

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A Emenda no 22, ao arl. so, pãgína quinze das emendas. f: um desdobramento lógico da Emenda n9 6, em que
há preocupação com os danos causados a terceiros.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral) - 10 o que pede ação popular?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu apenas acrescento, ao inciso,
que essa_ homologação, que está no caput do inciso, só possa ser feita mediante prova da indenização ou por determinação judicial, porque às vezes não há
nenhuma indenização a ser feita e o juiz determina que se faça a homologação. Mas, se houver os danos a terceirOs, essa homologação só possa ser
feita através da prova da indenização.
O SR. RELATOR (Mílton cabra!)- Há um conflito entre a proposição
de V. Ex~ e o corpo da lei.
E que como se trata de uma política, propositadamente para que se obtenha uma eficTência na execução dessa política, grande parte dos seus dispositivos terão que ser regulamentados. Então, a composição, organização, competênda c funcionamento, isso foi transferido para ·a regulamentação e essa
emenda já regulamenta o COfl!portamento. Esta é a identificação que eu faria
entre a proposição e o projeto.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- É. Na verdade a lei não é um decreto, como não é urna constituição. Mas a lei deve especificar cori-tornos bastante nítidos, de tal forma que o decreto não venha a se converter numa lei,
sob pena de nós estarmos transferindo, delegando ao Poder Executivo o nosso poder Iegisferante.
De maneir_a_ que eu reconheço que a forma mais detalhada deva vir no
decreto. Mas, muitas vezes a lei vem de tal maneira omissão, de tal forma que
quando sai o decreto, o decreto é que realmente é a lei e não a lei.
Se não houver um mínimo de especificaçõeS- e a lei não tem limites, ela
pode ser uma lei detalhista- e se ela não determinar certos limites- e aqui,
realmente, esse limite não está assegurado, eu pensei até que essa parte seria
muito tranqUila, tendo em vista a Emenda n<? 6, que se preocupa com terceiros ...
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Nobre Deputado, a sua emenda,
também, contribui para o adiamento de decisões, porque se o conselho, na
sua competência regulamentada, deseja transformar, como é o espírito da lei,
uma punição, nuina obrigação do agente poluidor restaurar o dano, consertar isso, ou aquilo, seja de que maneíra for entendido, se esse conselho for depender de uma autorização judicial, nós sabemos que isso poderá levar meses
na espera dessa decisão judicial, dessa homologação judiéial, e o dano continua sendo feito, sem ningu-ém poder fazer nada, porque a lei diz que tem que
receber a determinação judicial.
Acho que, no sentido de atender aquela sua emenda inicial em favor da
penalidade, a legislação, como ela está proposta, ela é muito mais ágil, dá
muito mais eficiência ao processo. V. Ex~ está criando aí exigência.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas eu vou dizer a razão porque.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Inclusive as suas exigências não
alteram a decisão do conselho, porque se ele decidir homologar o acordo,
porque esperar prova de indenização ou determinaÇão judicial? Isso que eu
queria argumentar. Então, é um obstáculo à agilidade dessa política que se
pretende introduzir no País, em favor da sua própria emenda. O objetivo é
consertar o dano, reparar, enfim, é eliminar o efeito.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA~ Consertar o dano é uma coisa, reparar é outra. Eu vou expor bem o meu pensamento, quem sabe se eu não fui
feliz e fui muito sóbrio na exposição de motivos.
Ê o seguinte: é que o CONAMA vai ter, dentre as suas competências,
que são inúrileras, são sete incisos, ele pode- veja bem- no inciso 49, onde
emendo- homologar acordos, visando a transformação de penalidade pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a prot6ção ambiental. fsto é, um determinado cidadão, dono de uma pedreira, causou danos ao erário público, ou digamos, a uma floresta. Ele pode penalizar, ou aí o
conselho tem. o poder de converter essa penalidade numa simples reparação
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do dano, isto é, ele está destruindo a cada dia joga pedras lá na floresta, está
destruindo.
Então, basta que ele, ao invés de aplicar a pena pecuniãria pelos danos
aplicados que podem ser não apenas os danos ao património público, cotrio a
terceiros. Você põe o seu sítio abaixo ou o do ladO está causando danos, sofreu também os seus danos. mas ele pode converter os danos da União e os
danos de terceiros numa mera promessa de paralisação, na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. lsto é, há uma certa
complacência ou, digamos, um exagero de permissibilidade desse Conselho
para que ele converta as penas pecuniárias na obrigação, simplesmente, executar medidas de interesse para a proteçào ambiental. Acho que não se pode
dispensar a pena pecuniária, assim com essa fadlidade, sobretudo, quando há
um interesse de terceiros. Por isso, acrescentei quando se constatarem danos a
terceiros, a hom?logação só poderá ser feita, vejam bem, a um terceiro, seu
sítio está no lado ...
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Já entendi o pensamento.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- ... a ação popular. Muito bem,
mas n·ão caberá nada, fica desprotegido o terceiro? Aí, realmente, houve uma
complacência prejudicial ao erário, qualquer um de nós entrará com a ação
popular. Muito bem, o CONAMA foi complacente, causou danos a terceiros,
dispensou multas, etc., aí é uma questão de cada cidadão. Mas o terceiro não
está protegido, por isso, eu acrescento, quando se constatarem danos a terceiros esta homologação só poderá ser feita mediante, não só de determinação
judicial, ele tem uma opção, ele tem uma alternativa de fazer a prova de que
indenizou terceiros, sem o que o CONAMA não pode, de forma nenhuma,
aceitar a ·conversão da pena pecuniária em reparação ou, digamos, em sustação da fonte causadora de danos.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Perfeito. Já entendi o detalhe. Vamos examinar o assunto.

•

•

•

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Vamos à Emenda 25.
Dê-se ao 9 49 do art. lO a seguinte redação:
Caberá exclusivamente à SEMA, ouvidos os Governos
Estadual e Municipal interessados, como ao CONAMA_o_licenciamento previsto no caput deste artigo, quando relativo a pólos petroquímicos, cloroquímicos, bem como às instalações nucleares."
Alterei, para dizer:
"§ 49

"Caberá exclusivamente à SEMA, que a SEMA é órgão específico do Poder Executivo, logo à CEMA, ouvidos os Governos
estadual e municipal interessados, como ao CONAMA"- repeti-·
mos, CONAMA, sendo um Conselho de cúpula que traça a política
maior do meio ambiente, acho que deve também ser ouvido acrescentei - "ouvido o CONAMA, o licenciamento previsto no
capur deste artigo quando relativo a pólos petroquímicos, cloroquímicos, bem como as instalações nucleares ou outros definidos em
lei."
Prestigiando a SEMA por ser um órgão executivo da área.

•

•

O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- É uma emenda oportuna.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Porque o que eu temo é o seguinte. A Bahia, pólo petroquímica. Amanhã pólo petroquímica em toda parte e
sabemos o peso político que têm essas empresas- Camaçari. Ela polui e sabemos a linha de inflUência di reta, excluída a SEMA que é o órgão específico.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Número 26.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Dê-se ao art. 11, caput, a seguinte
redação:
"Art. II. Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e
padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no ~rtigo anterior."
Fiz uma pequena alteração para dizer:
Dê-se-ao art. 11~ caput, a seguinte tedação:
"Art. I 1. Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e
padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA."
Isto é, que o CONAMA, sendo órgão de cúpula, ele não fique limitado a
só receber propostas e no-rmas da SEMA, ele também possa propor. Se ele
pode mais, deve poder o menos. Se ele pode aceitar ou repelir as normas da
SEMA, ele há de poder apresentar suas próprias normas. Ele não pode ficar
limítado às sugeStões da SEMA, que ele também possa, ou então, deixa de ser

•
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um órgão de cúpula. Ele está podendo mais, hã de poder o menos. Isto é, seria se o Poder Legislativo não pudesse apresentar projetes, e sim, só receber
os projetes que viessem do Poder Executivo- seria um absurdo com o Poder
Legislativo. E este é o Poder Legislativo do Meio Ar:nbiente; o CONAMA, se
ele é o Poder Legislativo do Meio Ambiente ele há de poder propor seus projetas.
.
É, apenas, uma breve ampliaçãO da competência do CONAMA.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -Sr. Presidente, na pãgina 6, art. 89
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Em que página está?

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Página 6, da Mensagem. Deve ser
competência do CONAMA. Estabelece normas, critérios e padrões.

•

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Art. _g,- inclui, entre as competências do CONAMA, estabelecer medidas propostas, determinar quando
julgar necessária, etc.
I tem 79- Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos
recursos ambientais, principalmente, os hídricos.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- No primeiro-diz estabelecer normas, mediante proposta da SEMA, mas, mais em baixo, novamente volta
normas de maneira bem em aberto, não é?
Não sei se essa proposta de V. Ex~ não seria reduridância desnecessária
para enfatizar.

•

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Estamos na 26. Compete à
SEMA propor ao CONAM A normas e padrões.
Na verdade, me parece que há uma ligeira incongruência entre a competência do CONAMA, art. 89, com a proposta também do caput entre o 11 e
8'?, porque se a SEMA é que vai propor as normas que devem ser aprovadas
no CONAMA, ela não pode baixar. Então, o que Se estabelecesse seria o que?
Executar as normas, critérios e padrões, seria executar em vez de estabelecer.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Mas o CONAMA não executa.

•

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não. É, a CONAMA não execuestabelece.
Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle de manutenção de qualidade, meio ambiente, etc.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Pois não.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O item levantado por V. Ex•, é o
item 7'?, do art. 89, que trata das competências do Conselho Nacional do Meio
Ambiente.
A emenda do Deputado Modesto da Silveira trata da competência da
SEMA.

•

Dê-se ao art. I I, caput, a seguinte redaçào:
.. Art. 1 I. Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e
padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA."
Então, a emenda é referente ao art. 11.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A emenda está dizendo para o
CO NA MA receber.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- f:. questão de redação. Dizer que a
pode propor ao CONAMA, normas e padrões, além das que forem
oriundas do próprio CONAMA, não nos parece que é o óbvio? Se ele P.Ode
propor normas elas não precisam ser as que forem oriundas do próprio CONAMA.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Ó artigo 8•, quando trata da competência do CONAMA, diz que é competência dele estabelecer essas normas.
Mas, o que é estabelecer essas normas? Se formos aceitar a proposta original
vão se estabelecer as normas necessariamente provindas da SEMA, porque o
conselho de toda instituição é, na verdade, o poder legislativo des~a instituição. Ele estabelece as normas, a política dessa empresa. Então, ele é o poder legislativo. Se ele é o poder legislativo ele não pode ficar adstrito a uma
fonte única de proposta. E a fonte única de proposta, aqui, seria a SEMA,
quando ele ficaria casti·ado.- Eu dei até um exemplo, que me parece bastante razoável, de que seríamos nós, Poder Legislativo, não podermos apresentar
projetas, propostas a nós mesmos. Teríamos que aguardar, necessariamente,
as propostas do Executivo, que seriam aprovadas ou não mas, necessaria~
mente, teríamoS que aguardar outras, não poderíamos fazer proposta sequer
de emenda. Afinal, seria uma contradição do que estamos fazendo aqui. E um
conselho _é sempre o elemento legislativo de qualquer organismo.
Por isso é que me pareceu, e não entra em contradição, até porque na
competência do CONAMA diz que é competência dele estabelecer as normas; mas não de forma mecânica.
S~MA

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A SEMA não pode estabelecer
normas.
O SR. MODESTO DÀ SILVEIRA- A SEMA, não; o CONAMA.
· Mas, a rigor, se só ele puder oferecer projetes, só ele é que estã estabelecendo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Mas a função do conselho é para
isso.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- f:. evidente .
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - A função do conselho é exalamente a de debater e aprovar. Se a SEMA também for aprovar ...
O Sr. José Frejat- A proposta é o CONAMA aprovar também idéias
próprias.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sabe qual é o risco? Vamos cair
naquela piada: .. case com qualquer das minhas filhas desde que seja a Maria".
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não é o problema da SEMA propor, além das que forem oriundas do próprio conselho.
O Sr. José Frejat - Exdusividade de propor.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Além das propostas oriundas do
próprio CONAMA, evidente.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu me limitei a examinar o assunto guiado pelo item 1, do artigo 89 que diz:
"Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelecer. mediante proposta da SEMA, normas e critérios para o licenciamento de atividade, etc., ou potencialmente poluidora concedidas pelos estados e supervisionadas pelo CONAMA."

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Faz parle do corpo da lei.

•

Dê-se ao art. I I, capw, a seguinte redação:
'"'Art. I I. Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e
padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento_ previsto no artigo anterior, além das que forem oriun.:
das do próprio CONAMA."
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MA, quer dizer, competência aos dois, no mesmo assunto, isso é um ponto
gerador de conflitos.
Creio que é preciso pensar bem sobre isso.
Compete à SEMA propor ao CONAMA normas, padrões, etc.

ta~

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Posso intervir,para esclarecer?
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O SR MODESTO DA SlL VEIRA- Eu estou compreendendo que, ou
tem um conflito do J'? item com o 79 ou 79 aumenta a capacidade do CONAMA, quando o J9 está dizendo que o CONAMA estabelece normas.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

Mediante proposta da SEMA.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Realmente, é outro assunto. Lã é
SEMA, no outro. e aqui é CONAMA. Não há colisão. Porque realmente é o
CONAMA quem vai" eStabelecer as-nonnas. Quem propõe as normas seria a
SEMA c ele próprio. ·

O SR. MODESTO DA S!VEIRA- O meu ponto de vista é que se ele
pode estabelecer normas independentes de onde venham é-lhe desnecessário a
proposta do nobre Deputado.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A diferença é que o Deputado
Modesto da Silveira é que o CONAMA possa, além das que forem oriundas.
Aí é dar uma competêncía ·a- ffiais ao CONAMA.

gar.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Exalamente, dar uma competência a mais.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O problema é o seguinte. Se vamos dar uma competência ao CONAMA, que também é competência da SE-

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Perfeito; era onde eu queria cheO SR. MODESTO DA SILVEIRA- f:. desnecessârio a proposta? Eu não
entendí.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -

Porque estã implícito.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Acho que essa implicitude vai gerar problemas. Primeiro, porque eu não estou enxergando implicitude.
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OSR. RELATOR (Milton Cabral)- É a combinação da leitura do item
com a do item 7.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Os latinos nos ensinavam dizendo
sempre: "interpreratios cessar in claris".
Quando o legislador deixa a coisa clara, não hã dúvida depois, não necessita divergência de interpretação. Se nós pudermos deixar a coisa de tal
maneira clara, depois não teremos questões Judiciárias e brigas entre Conselho e SEMA desnecessárias. Afinal, o Conselho pode ter interesse contraditório com a SEMA
Pareceu-me rezoável que o. poder legislativo, dess~ meio ambiente, possa
apreciar as propostas da SEMA, que é um órgão técnico competente.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Na proposta, aqui na Mensagem,
vai por níveís; o primeiro níVel, CONAMA, bem mais alto que a SEMA, e no
sétimo principalmente os hídricos. Nã_o tem sentido. Por que principalmente
os hídricos? O a~ é menos. importante que .os hídricos?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Emenda n' 29, página 17, das
emendas.
Dê-se o parâgrafo 1º, do inCiSo IV, do artigo 14:
.. Sem obstar aplicação das penalidades previstas neste artigo,
fica o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa;
a indenizar c reparar."
Bom, isso está igual. A única coisa que eu digo é "reparar os danos".
Creio que é a única coisa acrescentada aqui:
"reparar os danos causados ao meio ambiente ou terceiros afetados
por sua atividade".
Acho que a única coisa acrescentada aqui fo"i isso: a proteção do interesse de terceiro e o reparo de danos. E não apenas cessar a fonte do dano, mas
reparar o dano causado.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Em Minas Gerais estão destruindo montanhas.~ Como se vai reparar isso?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Havia, no passado, uma possibilidade de avaliação monetária do homem. Hoje, será impossível. Seria meramente criminal ter uma avaliação pecuniária. Mas, sempre que houver e às
vezes há, então, sim, se é uma destruição criminosa é da área criminal; e se é
patrimonial, reparação de dano patrimonial.
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Sei que o nosso Relator está com muita pressa.

•

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu não imaginaria que fôssemos
até às 19 horas e 30 minutos c assumi um compromisso.
. O_SR. MODESTO DA SILVEIRA- Confio no nobre relator e sei que
ele fara uma avahaçao e teremos oportunidade de, amanhã, continuarmos.
O SR. MILTON CABRAL-l-lá um problema que eu queria levantar
aqui. E que não sei se vou poder trazer uma redação do projeto. Acho que
isto cabe à Secretaria.
Vamos dis~utír a redação pacífica e as que forem objeto de discussão, e
conforme a dectsão, então, a Secretaria vai anotando, porque eu não tenho
tempo material de trazer um projeto para submeter aos Srs. Deputados, em
forma já de substitutivo. O prazo é muito curto.
Mas, acho que se fizermos isso amanhã, a Secretaria elabora o substitutivo, porque vão surgir emendas e provavelmente algumas aprovadas e daí os
Srs. farão a rcdação final.

•

---o

SR. MODESTO DA SILVEIRA- O nosso prazo ê até o dia 29,
segunda-feira, que coincide com o dia de São Pedro. Então, não temos opção.
Só podemos nos reunir amanhã .
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Os nobres Depoutados que estão
presentes têin alguma proposição específica, especial?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Só queria perguntar a viabilidade
desse nível de autoridade municipal. Em relação àqueles prazos de suspensão
que dependem do Governo Federal, um pouco do Governo Estadual, mas
nada a nível de Governo Municipal.
Todas elas se conjugam. Algumas se conjugam assim, porque tem uma
-eU nàõ estou lo"calizando- que dá um prazo, porque na Mensagem vem
um prazo, acima ·a.e 30 dias ê o Governo Federal; até 15 dias é o Governo Estadual.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Qual é o artigo?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Artigo 15.

•

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Amanhã continuaremos.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a reunião.

•

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 40 minutos.)

•

•
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Líder
Nilo Coelho
\'ice--Líderes
Aderba! Jurema
A!oysio Chaves
Bernardino Viana
Gabriel Hermes
José Uns
L~1manto Júnior
Moal.!yr Dalla
Muri!o Badaró

Lázaro Barboza

4~'-Sccretário

Evandro Carreira

Jutahy Magalhães

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão M üller

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

•

Líder
Evelásio Vieira

A) SERVIÇO DE COMlSSOES PERMANENTES
Chefe: Daniel Reis de Souza
.Local: Edificio Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 211-4141 - Ramais 3490 e 3491
COMTSSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

•

COMPOSIÇ.3.0
Presidente~

Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Aloysio Chaves
]9-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luit: Cavalcante

Suplentes
PDS
i. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
S. Aderbal Jurema

Titulares
I. Aloysio Chaves

2.
3.
· 4.
S.
6.
7.

Hugo Ramos
Lenoir Vargas
M urilo Badarô

Bernardino Viana
Amaral Furlan
Moacyr Da!la
8. Raimundo Parente

PMDB
1. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

I. Paulo Brossard

Titulares
1.
2.
3.
4.

•

Suplentes

PDS
Benedito Canelas
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

l. Dinarte Mariz
2. Lourival Baptista
3. José Caixeta
PMDB
I. Agenor Maria

I. Leite Chaves

2. José Richa

PP
I. Mendes Canale

I. Evelásio Vieira

2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
5. Orestes Quércia

COMPOSIÇÃO

•

Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente-. José Uns
Titulares
I.
2.
3.
4,

JoséLins
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

Suplentes

PDS
I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. Aloysio Chaves
PMDB
l. Marcos Freire

PP
I. AlbertoSilva

•

I. Mendes Canale

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

Titulares
1. Bernardino Viana
2. José Lins
.3. Arno Damiani
4. Milton Cabral
5. LUit: Cavalcante
6. José Caixeta

I. Roberto Saturnino
2. Pedro Simon
3. Jose Richa

Suplentes
PDS
! . Lomanto JU.nior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
I. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

PP
PP
1. Mendes Canale

I. TancredoNeves
2. José Frage!li

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 431S

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

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CEl
11! membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(IS 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'

-1665

\'ice--Líderes
Affonso Camargo
José Fragelli
Gastão M üller
Mendes Canale
Saldanha Derzi

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Presidente
Jarbas Passarinho

•
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(li membros)

! . José Fragelli
2 Alberto Silva

I. Affonso C amargo

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro -

Ramal 349S

Reuniões: Quartas-feiras, âs 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: LourivaJ Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
I.
2.
3.
4.
S.
6.

Lourival Baptista
Bernardino Viana
Moacyr Da!la
José Caixeta
Martins Filho
Murilo Badaró

! . Lázaro Barboza
2. Mauro Benevides
3. Adalberto Sena

Suplentes
PDS
I. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. Aderbal Jurema
4. José Uns

PMDB
l. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

Presidente: Aderbal Jurema
Viee--Presidente: Gastão Müller
Titulares
I. Aderbal Jurema
2. JoãoCalmon

3. Eunice Miehiles
4. Tarso Outra
5. José Sarney
I. Adalberto Sena
2. Franco Montoro

Suplentes
PDS
I. Lomanto JU.nior
2, Gabriel Hermes
3. João Lúcio

PMDB
!. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

3. Pedro Simon
l . Saldanha Derzi
2. Luiz Fernando Freire

PP
I. AffOnsoCamargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3!68

I. Gastão MUller

PP
l. Evelâsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costíl
- Anexo das Comissões - Ramal 3S46

4666

COMISSÃO DE FINANÇAS__:: {CF)
( 17 mombros)

COMISSÃp DE MUNICIPIOS- (CM)
(17 membros)

COMPOSEÇÃO

\. Raimundo Parente
2. Lumrinto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
S. Martins Filho
6. Tars_o Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto
L Mauro Benevides
2. Roberio Saturnirio
3. Pedro Simon
4. Teo_tônio Vilela
4. Franco Montará

Presidente; Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

Suplentes
PDS
l. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3.- Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5: José Lins

Titulares
I. Almlr Pinto

2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto

S. Benedito Canelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo
PMbB
· 1, 'Humberto Lucena
1.- P3.ulo Brossard
3. José Richa

PP
· 1. Ta'ncredo Neves
2; AJfonso Cam~rgo
3. Mendes Canale

L José Richa
2. OrestesQuércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

I~

$aldanha Derzi
~."-.JoSé FragelH

Assistente; Carlos Gui[herme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras,·às 10:00 horits
Local: Su.la da Comissão, na Ala Sénador Nllo Coelho
- Anexo das Comissõ.~s. --Ramal 4323
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SO<:IAL (9 membros)

I. Gastão MUller
2. A ffonso Camar&o
3. Mendes Canale

Raimundo Parente
·AlOysio Chaves
Moa-cyr Dai la
Eu'nice Michiles
Gabriel Hermes

1. Fr:mco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

Suplentes
PDS
I. Arno Damiani
2. Aderbal Jurtma
3. Almir Pinto

PMDB
!,. Agenor Maria ·
2. Nelson Carneiro

Assistente: Luiz Cláudio de Brito-- Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas
Local: Sala da ComiSsão, na Alã Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões .:.... Ramal 3339

Titulares

2. Muri!o Badarô
3. Aderbal Jurema

I. Adalberto Sena

PP
L Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

1. Saldanha Derzi

PMDB
I. Roberto Saturnino

Suplentes
PDS
I. JoséSarney
2. Moacyr Dalla

PMDB
1. Evandro Carreira

1. Mendes Canale

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

PP
1. Gastão MUller

COMPOSIÇÃO

Titulares
I . Dinarte Mariz
2. Luiz Cavalcante
3. José Guiomard
4,

1. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

I. José Fragelli

I. Luiz Viana

2. Tarso Outra
3. Lomanto Júnior
4. Amaral Peixoto

5.
6.
7.
8.

João Calmon
Aloysio Chaves
JoséSarney
Lourival Baptista

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

•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente

I. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema

3. Lourival Baptista

•

Suplentes
PDS
1. HeJvidio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

4. Moacyr Dalla

1. Agenor Ma ria
2. Humberto Lucena

PMDB
t. LeiteChaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturnino

PP
I, Gastão MUller

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

Titulares
Suplentes
PDS
1. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. 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 Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020

COMPOSIÇÃO

Titulares

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

Murilo Badaró

Presidente: Luiz Viana
19-Vice-Presidente; Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Pei:toto

I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereii-a - Ramal 3496
Reuniões: QUartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sula da Comissão, na Alã Senador Alexandre Costa
- Anexo das_ Comissões - Ramal 3652

~ena

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Frageni

PP
I. Affonso Camargo

PMDB
1. Adalberto

•

(CR)

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

~UNAS E-J::NERtii,c-- (CME>

Suplentes
PDS.
L, 'Dinarte Mariz
-2 •. Gabriel Hermes
3.' Martins Filho

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. Joi!..o Calmon
3. Ar,no Damianl

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

PP
l. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

1. Henrique Santillo
2. Teotõnio Vilela

I. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. José Guiomard
4. Lourival Baptista

COMPOSIÇÃO

Presidente: Milton Cabral
Viee-Presidente: .Teotônio Vilela

L Milton Cabral
2. Luiz Cávalcante '
3. José Uns
4. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO

L Henrique Santillo
2. J aison Barreto

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

(7 membros)

Titulares

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

(CS)

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

I. João Calmon

l. Luiz Fernando Freire

CoMfssÃo oE

•

Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

PP
L José Fragelli

COMISSÃO DE SAÚDE (7 membros)

(CLS)

COMPOSIÇÃO

L
2.
· 3.
4.
5.

PP
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

Suplentes
PDS
1. Tarso Outra
2. Aderbal Jurema
3. Josê Sarney
4. M urilo Badaró
5. José Caixeta

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
Titulares

I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presideitte: Franco Montoro
V ice-Presidente: Gabriel Hermes

Titulares
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L Gastão MUller

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

•

DIÁRIO DO C01\GRESSO NAOONAL(Scçào II)

Setembro de 1981

•

CO~ISSÃO

8) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 21!-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sá- 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520

PMDB

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

L Evandro Carreira

L. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
PP
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira

Titulares

I. Alberto Silva

1. Affonso Camargo

Suplentes

PDS

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

I, Lomanto Júnior
2. Luiz Cavalcante
1._ Amaral Peixoto

L Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira

3. Aloysio Chaves

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa

4. Mi!tÕn Cabral

-

Anex.o das Comissões -

Sexta-feira 25 4667

Ramal 3130

C) SERVIÇO DE COMISS()ES ESPECIAIS E bE INQUERITO
Chefe: C lei de Maria Barbosa Ferreira Cruz - 21 I-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianrta- 2ll-350l
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508
Clayton Zanlorenci - 211-3502

•
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COMISS0ES 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
Rama13024

11:00

CA

Sala da Comissão, na Ala
Senador N i! o Coelho
Ramal3378

Horas

•

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
Ramal3I22

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
Ramal3l21

FÁTIMA

ASSISTENTE

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama1'4315

PAULO
ROBERTO

DF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal-3168

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

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
Ramal3I2l

LEDA

- ---

-

•

•

SERGIO

SÉRGIO

CE

10:00

Sala oa Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador N i! o Coelho
Ramal3256

09:30

CEC

GUILHERME

LÉDA

Comissões

•
09:00

ASSISTENTE

Comissões

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LUIZ
CLÁUDIO

•

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

•

PREÇO DE ASSINATURA
{Inclusa as despesas de correio)

•
Seção I (Câmara dos Deputados}

Via-Superficie:
................... Cr$
Semestre ..... .
. Cr$
Ano ........... .
Exemplar avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$

2.000,00
4.000,00
50,00

•

Seção 11 (Senado Federal}

Via-Superficie:
Semestre ............................... Cr$
Ano
............................. Cr$
Exemplar avulso ......................... Cr$

•
2.000,00
4.000,00
50,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou
Ordem de Pagamento pela Caixa Econômica Federal- Agência Parlamento, Conta-Corrente n9
9 50.052/5, a favor do:

•

Centro Gráfico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasilia - DF
CEP 70.160

•

•

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 1981

ANO XXXVI- N• 117

•

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 164• SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE 1981

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

•

1.2.1- Oficio do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados
Comunicando a aprovação da seguinte niatêria:
-Projeto de Lei do Senado n• 256/81 (n• 5.201/81, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre a realização de cOnvenções para renovação
de diretórios a que Se refere o art. 69 da Lei n9 6.767, de20 de dezembro de
1979, e dá outras providê'ncias. (Projeto enviado à sanção em 24-9-81).

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matéiü:iS:

•

-Mensagens n•s 371/80; 130, 131, 132 e 148/81; Projetos de Lei do
Senado n•s 2, 330 e 331/80 .
1.2.3- Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n• 278/81, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que i-e-stabelece o art. 454, da Con-solidação das Leis do
Trabalho, com nova redação.
-Projeto de Lei do Senado n' 279/81, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que dispõC' Sobre a- proibição da produção, comercialização e aplicação de compostos de Dodecii Benzeno (DDB- não biode·
gradáveis).

•

1.2.4- Discursos do Expediente

SENADORA EUNICE MICHILES -Apelo ao Governo Federal
em favor dos seringalistas do Estado do Amazonas, em face da suspensão
das liberações doS recursos já contratados pelos plantadores daquele Estado, através elo Programa de Incentivo à 'Produção da Borracha NaturalPROBOR.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Editorial do jornal O Globo intitulado HO País dos mais velhos".
SENADOR LOMANTO JON!Oll -

•

23• aniversário do Jornal da

Bahia.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Transcurso da data natalicia
do Professor Haroldo Valadão.

SENADOR· DIRCEU CARDOSO - Aniversário de fundação dos
Municípios de Afonso Cláudio e GuaÇuí, do Estado do Espírito Santo.

1.3- ORDEM DO DIA
--Projeto 'de Re~olução _n9 49f81 '·que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso dó Sul, â reãlizar operaÇão de emprésthno externo nOva':"
lor de USS 30,000,000.00 (trinta mil.hões de dólares. americanos), destina-·
do ao programa de investimeiitos do Estado. Votaçio adiada por falta de
lJuorum.

•

.

· ·_ Projeto de Lei .da Câma!a r:r9. 7_2/79, cjue d~ no·va r.edação ao ~aput
do art, 55· da Lei n' 3.807, de 26 de. agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdênchi Social..VotaçãO s~iada por fatta.de quorum. '

-Projeto de Lei di Câmara n9 21 f8l, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta o 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 n9 95/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maca pá (AP) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
_
-Projeto de Resolução n9 96/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pal de Maringá (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte o
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 205/80, que autoriza a Prefeitura 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. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n'? 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o mon·
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta o 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 cinqiienta 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 n9 91/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos
e viiúe e:dois mil crúzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novocentos e ciriqaenta e cinco .mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quorum.
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-Projeto de Resolução n"' 4/81, que autoriZa a Prefeitura Municipal

- Projeto de Lei do Senado n• 357j19, do Senador Orestes Quércia,

de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,6! (seis milhões, dezessete

que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e

mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e hum centavos), o montante de

empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicídade). Vo-

sua divida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

~ação

-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 sete-

adiada por falta de. quorum.

_

--Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositi~o da Lei n• 3.807 de 26 de agosto de l960, que dispõe.

mon~

sobre a LCi Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da

tante de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.7!8.448,24 (dois mi-

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 13; salârio. (Apreciação preliminar da

lhões., setecentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros~
vinte e quatro centavos). o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.

constitucionalídad~.) Votação adiada por f~lta de quorum.

centos e cinqUenta e seis miJ, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o

· -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 três mil, seiscentos e trinta cruzei~,
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n9 88/81, que autoriza a Escola Superior de
Educação Física de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).

Votação adiada por falta dequorum.
'

-Projeto de Resolução n9 101/81. que autoriza a Prefeitura Munici-

pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ !30.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada

por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 60/81, que autoriza o Governá do EStado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ !28.968.800,00 (cento e vinte e oito

- Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposent~doria especial para os garçons.

(Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Munici-

pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecensobrestoda por falta de quorum, para votação do Requerimento n• 309/81.
1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DlA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Nota da Bancada do PMDB da
Assemblêia Legislativa mineira, de solidariedade ao Deputado Amilcar
Padovani a propósito de declarações do Presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Minas Gerais, veiculadas em carta divulgada pela
lmprensa local. Encaminhando à Mesa, projeto -de lei dispondo sobre o
impedimento para o exercício da Presidência da República nas hipóteses
que especifica.

tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

pios de São Félix do Araguaia-MT e Cavalcante-GO.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo no sentido de que seja

Projeto de Resolução n9 102/_81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em Cr$ 526.7!6.000,QO_(quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezesseis miJ cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

ultimada a tramitação do projeto de lei, de autoria de S. Ex•, que disciplina a profissão de detetive particular.

-Projeto de Resolução n• !OS/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,

grama Nacional para Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis -

-Requerimento n• 40/81, do Senador Lourival Baptis!a, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao in8"resso 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 comemo-

ração ao 17• aniversãrio da Revolução de Março de !964. Votação adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco
Montara, que estabelece a participação de representante dos empregados
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e

•

SENADOR HENRIQUE SANTILLO. como Líder - Distribuição
da renda no setor rural. Conflitos sociais pela posse da terra nos Municí-

vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.

•

tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão

milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon-

•

SENADOR BERNARDINO VIANA -Considerações sobre o ProPRO-

•

VARZEAS.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Lomanto Júnior, pronunciado na sessão de 15-9-81.
-Do Sr. Marcos Freire, pronuncido na sessão de IS-9-81.

-Do Sr. Eve!âsio Vieira, pronunciado na sessão de 24-9-81.
-Do Sr. Bernardino Viana, pronunciado na sessão de 24-9-81.

3-PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL
4-MESA DIRETORA
5-LIDERES E VICE-LIDERES DE BWCOS PARLAMENTARES
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

•

INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 149/81, do Sénador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado "0
Nordeste ê Vítima do Estouro do Orçamento MO-netário", de autoria do

economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de 236-8!. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 313/81, do Senador Marcos Freire, solicitando

urgência para o Projeto de Lei do Senado n' 156/79, do Senador I:fumberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 22j81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de _quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, corno- incentivos fiscais, na ârea da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas fisicas e
jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

-sUMÁRIO DA ATA DA 154• SESSÃO, REALIZADA EM 16-9-l!lNa publicação do Sumário, feita no DCN-Seção 11, de 17-9-81,
página 4390, segunda coluna, no item 2.3 -

Ordem do Dia:

•

Onde se lê:
2.3 - ORDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Resolução n• 206/80, que autori-

za a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso
do Sul, a elevar em Cr$ 845.908,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e oitenta cruzeiros) ...
Leia-se:

2.3 - ORDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Resolução n' 206/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso
do Sul, a elevar em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e oitenta cruzeiros) ...

•
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ATA DA 164~ SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

•

PRESIDt:NCIA DO SRS. PASSOS PÔRTO, JORGE KALUME E ITAMAR FRANCO.

•

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira - Gabriel Hermes - Luiz Fernando Freire --Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Agenor Maria- Martins Filho- Aderbal
Jurema -Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha
-Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso
-Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -ltamar Franco
- Henrique·Santillo- Gastão Müller- Jos~ Fragelli- Mendes CanaleAffonso Camargo- José Ricba- Evelãsio Vieira- Arno Damiani- Pedro Simon,

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - 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. 1'»-Secretârio procederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

•

•

EXPEDIENTE
OF(FIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N9 493/81, de 24 do corrente, comunicando a aprovação do Projeto de
Lei do Senado n• 256, de 1981 (n' 5.201/81, na Câmara dos Deputados), de
autoria do Senador Bernardino Viana, que dispõe sobre a realização de convenções para renovação de diretórios a que se refere o art. 69 da Lei n'i' 6.767,
de 20 de dezembro de 1979, e dâ outras providências. (Projeto enviado à
sanção em 24-9-81.)

PARECERES
PARECERES N•S 732, 733 E 734, DE 1981
PARECER N• 732, DE 1981
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n. 0 371,
de 1980 (n. 0 603/80, na origem), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de São José dos Campos (SP), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, no-

•

venta e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos
e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos).
Relator: Senador Bernardino Viana

•

•

Com a Mensagem n.O 371/80, o SenhOr Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de São José <los Campos que objetiva contratar, junto à
Caixa Econômica do Estado de Sâo Paulo S. A., esta na qualldade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, as seguintes
operações de créditos:
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 430.724,00 (correspondente a 711.600
UPC de Cr$ 604,89, em julho de 1980);
B - Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 180 meses;
C - Encargos:
1 - juros de: 1% a.a. (1% a.a. Ag. Financeiro);
2 - correção monetária: de acordo "Com a variação
trimestral da ORTN (UPC);
D - Garantia: vinculação de cotas-part·es do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) ;
E - Destinação dos recursos: financiamento de lotes
urbanizados, naquela cidade."

'jcáracterísticas da operação:
A - Valor: Cr$ 261.312.480,00 (correspondente
432.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho de 1980);

a

B -.Prazos:
1 - de carência: 18 mes,es;
2 de amortização: 300 meses;
C -

Encargos:
juros de: 2% a.a.
correção mone_tária: conforme Plano de Equivalência Salarial (PES);
D - Garantia: vinculação de cotas-pa:rtes do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (!CM) ;
1 2 -

E -

Destinação dos recursos: financiamento da cons-

trução, conclusão, ampliação ou melhoria de habitação de
interesse social, naquela cidade."
III - FINC/FINEC
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 405.586.003.68 <correspondente a
670.512 UPC de Cr$ 604,89, em julho de 1980);
B - Prazos:
1 - de·· carência: 24 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 -juros de: 8% a.a. (7% a.a. BNH; 1% a.a., Ag.
Financeiro) ;
2 - correção monetária: de acordo com a variação
trimestral da ORTN CUPCl;
D - Garantia: vinculação de "Cotas-partes do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: urbanização de conJuntos Habitacionais e financiamento de equipamentos comunitários, naquela cidade."
O Conselho Monetário Nacional, pronunciou-se pelo encaminhamento do pedido, assinalando que o orçamento do pleiteante
para o ano corrente prevê a realização de receita de ......... .
Cr$ 1.291.000.000,00 (deduzidas as operações de crédito) da qual
cerca de 26,52% destinam-se a atender a investimentos com recursos próprios, o que não deverá acarretar à prefeitura maiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercicios.
No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presente
operação de crédito se _enquadra em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa, até mesmo porque se tratam de investimentos reprodutivos: que fazem retornar aos cofves públicos
grande parte dos capitais empregados.
Assim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos termos
do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 110, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhã.o, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos
e sete cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senã.do Federal resolve:
Art. 1.0 _ É a Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93,
de 11 de outubro de 1S76, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Ci'$ 1.097 .338.!<07,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta
e oito centavos) D mrontante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa 'Contratar empréstimos de igual valor, junto à
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinados
ao financiamento de lotes urbanizados, programa PROFILURB;
da construção, conclusão, ampliação ou melhoria de habitações
de jnteresse social, programa FICAM; urbanização de conjuntos
habitacionais e financiamento _de equipamentos comunitários, Programas FINC/FINEC, naquele Municipici, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco ~Central do Brasll no respectivo processo.
_Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publleaçao.
te -

Sala das COmissões, 6 de abril de 1981. - José Richa, PresidenBernardino Viana, Relator - Benedito Canelas - Alberto
José Fragelli - Benedito Ferreira.

Silva -
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N.•• 733 e 734, de 1981

Sobre o Projeto de Resolução n. 0 110, de 1981, da
Coroissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos CSP) a elevar em
Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões.

trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e
sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
PARECER N.0 733, DE 1981

Da Comissão de Constituição e
Relator: Senador Amaral Fu:rlan

.rustiça

o Projeto sob exame, de autoria da Cn:tnissão de Economia
do Senado Federal, como conêluSão de' seu parecer sobre a Mensagem n.• 371/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a
Prefeitura Municipal de São :rosé dos Campós (SP) a contratar
operaçáo de crédito no valor de Cr$ 1. 097.338. 207,68 (um bilháo,
noventa e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e
sete cruzeiros e_ sessenta e oito centavos) .d_estinada a financiar
o prog<'ama FINC/FINEC, naquele município.
o pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo únl<:o do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, 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 NacionàL
Do ponto de vista que nos OOt.ttpe·te 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 boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. - Al<>ysio Chaves,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Raimundo Parente Bumbert<> Lucena - Martins Filho - Nelson Carneiro - Benedito
Canelas - Almir Pinto - Bemardln<> Viana - Aderbal Jnrema.
PAR,ECER N. 0 734, DE 1981

,s;entido de que seja a Prefeitura Municipa~ de São Lufs. {~)
autorizada a elevar em Gr$ 8!.583.500.0G (Oltenta e um m1llioes,
quinhentos e oitenta e três mil e qui.::1:1e.ntos cruzeiros) o montante
de sua dívida oo!1.3'0lidada inte·rna., a fim de que possa contratar
empréstim·o junto à Cabta Econômica Federal, esta na qualidade
de g-estora do Fundo de Apoio ao Desenvo:vimento Social-FAS.
2
Caracteríhica.s_ da operação:
A - Valor: Cr$ 81.583.500,00;
1:1- !Prazos:
1 - de carência: 3 anos
2 ~ de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimest:q-almente;
141
2 - correção monetária! 60% do índice de vari!fcÕ2s
das ORTNs;
D - Garantia: vinculação a-é quota~"l- do Imposto sobre
a Circulação de M-ereadori:as;
E - Destinação dos recursos: implantaçáo de um
Oentro Educaelonal para ensino de 1.0 grau naquele 1\plnicipio.
a. segundo o parecer apresentado pelo órgáo financiador, a
~ração de crédito sob exame é viável económica e !lnancelramente.
4.- o pro_cesso é acompaphado dos seguintes eleme1.1too prlncipaJs:
i
a) Lei n.o 2.473, de 26-9-80, autoriZadora da operaçáo;
<

b) Exposição de Motivos (E!I[ n.0 133/81) do senhor Ministro
tro de Estado da FB.l'lerida ao Exmo. 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 .de Re.s. n. 0 93, de 1976, do Smado ~dera!; e

O :&ojeto sob exame, apresentado pela comissáo de Economia

do Senado Federal, como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n.• 371/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a
Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a contratar\
operação de crédlte no valor de 01'$ 1.097.33!1.207,68 (um bilháo,
noventa e sete mi!p.ões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e
sete crUzeiros e sessenta e oito centavos) destinada a financiar
o progl'ama FINC/FINEC, naquele município.
2. A matéria foi encaminhada a este órgão técnico em obediêncta ao disposto no art. 2. 0 , !tem IV, da Resolução n.o 132, de
1979, do Senado Federal uma vez que se trata de proposição envolvendo operação de crédito interna em que um Municlplo é part<'
interessada, portanto, SUJeita ao estudo e parecer desta Comissão.
3. O projeto em pauta estã relacionado com a execução dos
programas FINC/FINEC, mediante a utilização dos recursos do

PARECERES N•s 735, DE 7'1~ E 73'7, DE 1981

PARECER N.• 735, DE 19&1

Da Comissão de Economia
.SObre a Mensagem n.o 130, de 1981, (n.o 235/81 - na
origem:), do Senhor Presidente da República, prop<>ndo a.o
~ado- Federal seja autorizado a Prefeitura. Municipal de

Sao Lws (MA) a elevar em C:r$ 81.583.500,00 (oitenta e 11m
~ões, quinhentos e oitenta e três mil·e quinhentos eruze.u-os) o montante de sua dívida consolidada interna.
KeJator: Senador Jooé. Lins
O Senhor Presiden'e da República encanJinlla ao exame do
se.tlado Federai (art. 42, !tem VI, da Constituição), proposta no

•

iDo estudo de viabilidade apresentado pelo Bancç Central
do Br.,íl, destacamos os. segi!!lntes itens para a análise da capacidade de pagamento da entidade:

·5.

5.1 -

Dados relativos ao bal!lllG.<> de 1980.

Vlalor: Or$ Mil

•

~==~·='=··='='='·~'~====]!
D:2 -

_d

l

OPERAÇ0ES DE CR.t:DITO

D3 :- L!QUIDJI. (01-02)

L

D4.- tNOICE DE COrutEÇÃO

1___---...!.J_~·

os -

c=i4_":i.064.4.

RECEITA L!QUIDA CORRIG:WA(D3-D4)

8ó8.674,c==J

I

5.2 -Limites Operacion!Ül! (•art. 2.o da Res. n.O 62/75).1'
y;aLor: Cr$ Mil

BNH.

4. Por outro lado, o Departamento de Operações em Títulos
e Valores .Mobll~âr:l.os do Banco Central do BnsU informa que a
assunção dos compromissos decorrentes da operação sob . exame
não deverá acaorretar maiores pressões na execução orçamentária
dos próximos exercícios, daquela edllidade.
5. A douta Comlssáo de Col:lStkuiçáo e :rustica manifestou-se
pelo seu encaminhamento favoráve'i, no que diz~respeito aos aspectos de constitucionalidade, jurtdicidade e técnica legislativa.
6. .Pelas razões expostas, somos pela [\/provação do presefite
projeto de resoluçáo.
Sala das comissões, 24 de setembro de 1981. - Lomanto Junior
Presidente -Benedito Canelas, Relator- Amo Damiani- Muril.;
Badaró - Aderbal Jurema - Gastáo Müller - Agenor Maria Qrestes Quércia - Amaral Peixoto - José Caixeta.

•

c) Pacecer do Banco Centru.l do Brasil favorável ao pleito.

Da Coinissão de Municípios

Relator: Serui.d.or Benedito Canelas

•

El -

M:N:rAm'l:: t.iU.J!lc\l., {70% da 05) (Item l)

S9:1.545,l

E2 -

CRE:SClMENIO ANUAL [20% de OSJ (It.enl II)

169.012,9

E3 -

DISP!NDIO ANUA!. Wi..v..lM){lS% de OS) (Item III)

E4 -

RESPCNSIUIJI.ID'!l,DE' pOR 'l'lTtJIDS(35%

5.3 -

de

05) Citem IV)

!
I

~'::'::'::·'::'::'::·''======I

Posição da Dívida Consolidada lnten:ta.
Valor: Or$ mil

Em 31-1-81.

A = Intral!mite
1t - Extral!mite
O - Operação Extralknite em Tratnitaçã.o
D - Operação sob Exanl.e

:::::

1S.r;!14,9

=

257.564,3

=

2(!7. 588,0 .

•

= 81.563,5

E - Total Geral
= ·580.510,7
- il. Tendo e'lll vista a orientaçáo desta. Com!Ssáo para verlflcaÇáo da capacidade de. pagamento do postiilante, levada em conta
a soma do endividamento Intra e extmlimite, tertamos a seguinte
sttuaçáo:
I
T

E

Lirni tes

"I · -

Montante Global
II - Crescimento real anual
I~~:: Dispêndio anual rnãx'imo

271.339,2. 309.171,5 580.510,7

591.545,1

10.987,8

276.259,9

278.247,7

169.012,9

43.194,5

55.28$,6

98.480,1

126.759,'7

•
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----------------------------------7. COnsiderado todo o endividamento da referida entidade
(intra + extraUmite + operação sob exame + operação em tramitação), seria ultrapassado o te to que lhe foi ft"ado pelo Item II,
do art. 2. 0 da Res. n. 0 62, de 19'75.

8. Trata-se. entretanto, de uma opera.çã.o extlrallmite a que)
por tor<,>a das disposições contidas no art. 2.0 da Res. n.o 93, de
11>76 não se aplicam os citados limites (Itens I, II e m) fixados
no árt. 2.o da Res. n.o 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja
vista que os recursos a serem repassadoo provêm do Fundo de
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS.

•

9. Além da caracterlstloa da opemção
extrallmlte - e
segundo conclu.são do Departamento da Dívida Pública, a assunção
razão por qu·e a operação não deverá acarre.tar maiores pressões
na. exe<:ução orçamentária dos próximos exercicios, tendo em vista
que a mO;rgem de poupança real para. 1981 (Cr$ 00.328,00 mil) é
superior ao maior dlspêndlo anual (Cr$ 981.480;1 mil, em 1003),
razão, por que a open:ção não deverá acarretar maiores pressões
na execução orçamentaria de seus futuros exerclclos.
10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as dlsposlções do Regimento Intemo, conclu!mos peJo a.colhlmento da presente Mensagem, na forma do seguinte
·

•

PIROJEl'O DE RESOLUÇAO N.O 111, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal c'lé São Luís (MA) a
elevar em Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o. montante de sua dívida consolidada interna.

SábadÓ 26 4673 -

~

PARECER N.0 737, DE 1981
Da Conrlssii.o de Munlcípios
Relator: Senador Amaral Peixoto
O Projeto sob exame, apresentado pela Oomissão de.Eoonomia,
oomo conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n.O 130, de 19&1,
do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de .São Luís (MA) à ·contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 81.583.>500,00 (oitenta e um mllbões, quinhentos e· oitenta
e. três mil e quinhentos cruzeiros) destinada a financiar a lmplan- .
tação de um Cen'ro Educàctonal para ensino de 1,o grau, naquele
Município.
. · ·.' ·
2. .A operação sera. reàllzada junto à Caixa Económica Federal, medlante a utlllro.ção ·de rec11rsos do Fundo de Apolo ao
Derenvolvimento Social - F1AS.
3 . A proposiÇão· mereceu a acolhida <!a Comissão de COnstituição e Justiça, que a. entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto. .
.
"NO&. aspectos Que ~Otnpetem â este órgão Técniç.o ~xaniin.ar,
entendemos que o pleito deva ser atendldo, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia da Casa, Visto que a operação de crédito a ser autori•ada eJrercerá grande Impacto sócio-eoonômlco ·
sobre· a Regjão beneficiada pelo investimento.
· ·

Em faee do exposto, somos pela aprovação do Projeto de '
Resolução ora sob nosso exame.
Sala das COmissões, 24 de setembro de 1981. - Loma.nto Júnior,
Presidente - Amaral Peixoto, Rela tor - Benedíto Canelas - Anlo
Damian! - Murilo Badaró - Aderbal Jurema - Gastão Müller
- Agenor Maria - Orestes Quércla - José Caixeta.

O Senado Federal resolve:

•

Art. 1.• E a Prefeitura Municipal de São Luis (MA) nos termos do 'art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de 9utubro de 1976, do
senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ ll1.583.,500.oo (oitenta
e um milbões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto à Caixa
Econõmi-ca F-ederal, esta na qualidade de agen+e financeiro do
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à
implantação de um Centro Educacional pam ensino de 1.0 grau,
naquele Munlcfpio, obedecidas as c·ondlções admitidas pelo Banco
oentral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor nâ data de sua pubiicação.
Sala das COmissões, 19 de agosto de 1981. - José Richa, President<>- José Lins, Relator- Gabriel He~- Arno DamianiPedro Simon - Alberto Silva - Luiz Cavalcante.

•

PARECERES N.os 736 E 737, DE 1981
Sobre o Projeto de Resolução n.• 111, da Comissão de
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de São
Luís <MA'), a elevar em Cr$ 81.582.500,00 (oitenta e um
milhões, quinhentos e oitenta e três .mil e quinhentos cruzeiros) o montant-e de sua dívida consolidada. interna.
PARECER N.o 736, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana

•

•

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal como _conclusão de seu parecer .sobre a Mensagem
no ·130 de 198Í do Senhor Presidente da RJepúbllca, autoriza a
P~efeitÚra MuniCipal de São Luís (MA), a contratar opem.ção de
crédito" no valor de Cr$ 81.582.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) destinada a
financiar a implantação de um Centro Educacional para ensino
de 1.0 grau1 naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.o da Resolução n:.o 9.3, de
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observând!a dos limites fixados pelo artigo 2.0 da Resolução n.o 62, de
28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, veriflca~se que
todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal <la presente proposição, porquanto é juridic.a, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comis~õ·e.s,·-n:;- do? ·setemfuo de 1~81. -=- Aloys:io Chaves,
Pres>dente - Bernardino Viana, Relator - .Ralmimdo Parente Humberto Lucena - Martins Filho - Nelson Carneiro - Almir
Pint& - Benedito Canelas - ,iderbal Jurema..

PARECERES Nos 738, 73'1 E 740, DE 1981

PARECER N.0 '738, DE 1981
Da ComisSão ·áe-EConOhua. SObre a. Menmigeln .n.0 Ul,
de 1981 (n.0 236/81 - na origem), do Senhor Presidente da
República propondo ao Senado Federal, seja ~utoriza{Ja ,a.
Prefeitura: da Estância Turística de Itu (SP) a elevar em
Cr$ 443:100.00&,00 (quatrocentos e quarentá e ·três milhões
e cem mil cruzeiros) o montante de .sua dívida -:onsolldada.
interna.
Relato-r: Senador Bernardino .~Y.Jana
O Senhor Presidente da RJeipftbllca encaminha ao exame: do
Senado Federal (a.rt. 42, item VI, da fJ<>ri.stltul~tão>, ,propoota ~o
sentido de que seja a Prefeitura da Estànc1a Tur~stica de Itu (São
Pau:o) autorizada a elevar em Cr$ 443:100.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três milhões e cem, mi.!l cruzeil-os) o montante de sua
divida consolidada interna, a fim d.e que possa contra1tar empréstimo junto ao Banco do. Estado de São Paulo S.A., e~ n_a qualidade de agente.financelro·do.Bamco Nacional da Hab1taçao, valor
iJorrespondente a 600.fj~ UPC, considerado o vale>r nominal da
UPC, de Cr$ '738,50, em janeiro de 1981.. ·
2. earactt;ristic3." dà operação:
''A- Valor: Or$ 443.100.000,00 . (cotre&pqndente a
600.000 lJPC de Cr$ 738,50 em janeiro de '1981);
B - Prazos:·
1.- de carência:' 24 meses;
2 - de amoNiZaÇão: 240 m·eses; ·
O - Encargos:
1 - juros ele 8% a. a. (a1lé 'Í% a.a. BNH e 1% a.a. ·
Agente Financeiro) ;
2 - oorreção monetária:. de· ae()rdo· oom a variação trimestral da O:fl.TN' CUPCJ;

3 - taxa de administração 'do BNH: 1% do empréstimo;
D - Garantia: vincu:ação de cotas-partes do bposto sobre a Clrcllllação de ·Mercadorias (IOM) ;
E - Destinação dos r:ecul'\Sos: execução de obras do
Projeto CURA, naquela cidade.''
3. Segundo o pa~ecer ·apresentado pelo órgão fina,l:'lciador, a
operação de crédito sob exame é viável ooonônúca. e financeiramente.
4. O processo á.aco!npanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n. 0 2.218, de 17 de fevereiro de 1981, autorizadora da operação; ·
b) Exposição de Motivos (EM n. 0 107/81 do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda ao El<m. 0 Senhor Presidente da República,
comunicando que o Conselho Monlf!tário Nacional ao ap~iar a

.<
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proposta, manifestou-...; favoravelmente ao pleito formulado conforme o ai!t.. 2.0 daRes. n.O 93, de 19·76, do Senado Federal; e
Parecer do Banco Central do Brasll - Departamento de
Operações com Ti.1ru[los e Valores :Mobiliários, favorável.
c)

5. Do estudo de viabilidade a.presentado .pelo Banco central
do Brasil, destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de .~amento da entidade:

5.1 -

Dados relativos ao balança de 1980.
Valor: Or$ Mil

Receita Arrecadada
Dl -

268 006 6

TOTAL

02 -- -OPEAAÇÕE~ DE CR!:DITQ

230.536,8

03 - LIQUIDA {Ol - 02)
04 -

!ND!CE' bE CORREÇÃO

05 -

RECEITA L!QUIDA CORH.IGIDA {03 X
- - - ----;---

oq

5.:1; · - Limites operacionais (art. 2.o da Res. n. 0 62/75).

Valor: Cr$ Mil
El -

l'lONTl'NTE GLOBA.L '(70'f. do DJ)

E'2 -

CRESCI.I-t.ENTO ANUAL (20\ do DJ)

,·'7,

(!tem I)

E3- DISPF:NOIO 1\.:.lUAL NÂXU\0 {15\ DE 05)
E!'4'""- RESPONSABILIDADE POR TlTULOS

(Item III)

(35\ de 0_5)

0 ,.,

ç_

I

50 593 6

(Item !I)

37.945,2

{Itern' IV) f

88 516 8

5.3 -Posição da Dívida Consolidada Interna em 23-2-81.

(Valor: Cr$ mll)
Intrai!L !te ...............•...•.
B - ExtraJ!Imlte ..................... .
O - Operações a Reali=
D - Operação cln Exa:me ......... .
A -

E -

TOTAL GER.A[. ............... .

39.636,9
109.017,6
69.791,2
443.100,0
661.745,7

Operações já autorizadas pelo senado Federa! - (Resolnlção
n.0 126{7·!l) .
6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verlfi·eação da capacidade de pagamento do postula.nte, foi levado em
conta a soma do endividamento int!'a e extra!lmite. Teríamos a
OO!;Ulnte situação:
Valor: Cr$ Mil
D!vmA JNI'PA +

=

I

+

OP~All-

T

LIMITES

TORIZA!l'\S

OPEFAçjD

SOB

s~~
TERIOR A~

LIMITES 00 AR -

TRATAÇlD

s:w;fD

RE62/75

TIGO 2'? DA

EXAME

E
J?CS. 28. 2. 81

M

I
I

p:r

~

"""""
Fm=-w

218.645,7

443.10010

661.745,7

177.077,6

"""' l\.'ru>L

109.558,2

221.550,0

331.108,2

50.593,6

21.192,3

55.461,0

76.653,3"

37.945,2

OISPENDIO

~~-

P=

7. COnsiderado todo o endiVidamento da referida entidade
(!nfra + extralimite +operação sob exame), seriam ultrapassados
os tetos que lhe foram fixados pelos lte_ns I, II e III do art. 2.0 da
Resolução n. o 62, de 1975.
. 8. Trata-se, entretanto, de uma oper:lção e:dralimite a que,
por força das dis!Posições oontldas no avt. 2.~ da Resollução 00, de
1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e ID) fixados
no art. 2.0 da Resolução n. 0 62, de 19-7!i, a.mbas do Senado Federal,
ha.ja vista que os recursos a ser61ll repassados provêm do Brunco
·Nacional da Habitação.
·
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9. Alêm da característica da operação
extrallmlte - e
segtindo conclusão do DepaTtamento de Operação com Titulas
e Va~ores Mobiliários, a assunção- do compromisso sob exame não
d-everá acarretar maiores pressões na· eX!ecução orçrumen tá:tla dos
próximos exereícios, pois:
a} o orçam~n to do Município para o ano em curso prevê a
realização de receita de Cr$_ 390.000,0 mll (deduzidas as operações
de crédito); e
b) a margem de poupança (Mapa III) para 1981, estimada em
Cr$ 9'5.229,6 ·mil, se mostra bem superior ao maior dispêndio anual
a ocorrer em 1984, de uma análise entre os anos de 1981 a 1990.
1O. Assim, a assungão de tal cOilllpromisso não deverá trazer
à Prefeitura maiores pressões na execuç_ão o~çament.ária dos pró-,
ximos exercicios.
11. Atendidas as exigências contidas das normas vigentes e
as disposiÇ}é.e.s do Regimento Interno, concluímos_ pelo .acolhimento
da. ure.sente mensagem, na· forma do sreguinte.
PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.O U2, DE 1981
Autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu (SP)
a elevar em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e
três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O senado Federal Z.esol·ve;
Art. 1.0 É a Prefeitura da Estância Turiellca de Itu, Estado
de São Pa'llilf), nos termos do art. 2.o da Re.so1ução n.O 93 de 11 de
outubro ·de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 443.100. 000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem
mil cruzeiros) o montante de sua divida ·C-onsolidada lnrtern.a. a.
fim de que po_ssa contratar operação de crédito de igual_ valor,
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada à execnção de obras do Projeto CURA, naquela cidade,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco C_entrail. do Brasil,
no respectivo processo.
Art._ 2.0 Esta resolução entra em vigor na data d~ sua pub!lcação.
Sala das comissões, 19 de a;gosto de 1981. ~ .José Richa, Presidente. - Bernardino Viana., Relator - Luiz Cavalcante - J'osé
Lins - Arno Damia.ni - Gabriel Hermes - Alberto Silva.
PARECERES N.os 739 e 740, DE 1981
S<>hre o Projeto de Resolução n.0 112, de 1981, da Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura. da Estân ..
cla Turística de Itu (SP) a elevar em Cr$ 443.100.000,00
(quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cru~)' o montante de sua dívida. consolidada. interna.".
PARECER N.0 739, DE Í981
Da Comissã<> de Constituiçã<> e .Justiça
Relll,tor: Senad<>r Orestes Quércia
Na forma. do projeto de resolução apresentàdo pela Comissão
de Economiá, autoriza ''a Prefeitura. da Estância Turistica de Itu,
Estado de: São PaUlo, nos termos do art. 2.0 . da Resolução. n.0 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado· Federal, a elevar em ..••...
Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem
mil cruzeiros) o .montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar uma operação de crédito de !gnal 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 de obras do Projeto CURA, naquela cidade, obedecidas
as condições adnútldas pelo Banco Centval do Brasll, no respectivo
processo.

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da. Resolução · n.o 93, de 1976 -c- alterou a Resolução n.0 6~, de 1975 - ,
pois os recursos serão ;provenientes do Banco Nacional da Habitação, e, dessa forma, cOnsiderada extralimite.
3. Anexo ao proce&S·ado, encontram-se:

•

•

•

•

•

• _

a) Lei Municipal ·n.O 2. 218 de 17 de fevereiro de 1981, autorizadora da OJPera,ção;
.
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da. República, favorável;
c) Parecer do COri.s.elho Monetário Nacional, favorávcl; e,
d) · Parecer da Dlretbria do Banco Central do Brasil ·pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, .POS>te-rlormente,
à Presidência da República e ao Senado Fe'Cieral.

4. · Há ~ ressal·tar qüe o projeto obedeceu o disposto no art. 42,
item VI, da C<instltuição; atendeu as nor:111as legais (Resoluções
n.os 52, de 1g75 e 93, de 1976), e, alnda, o estel>eleclmento no Regimento Interno (art. 106, Item II).
·

•
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-5. Assim, opinamOs no sentido da norrnal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 113, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (R$),
a elevar em Cr$ 137.651.000,00 {cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.

nedito Canelas - Ahnir Pinto - Nelson Carneiro - Martins Filho
- Humberto Lucena - José Fragelli - Aderbal Jurema.

Relator: Senador Orestes Quércia

•

•

Pelo Projeto de Reso:ução ora sob nosso exame apr·esentado
pela Comissão de Economia, fica a P~efei·tura da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, nos termos-do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1978, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta •e
três milhões e cem mil ,cruzeiros_) o ·montaJnte de sua dívida consolidada interna, a fi,m de que possa contratar uma operação da
erMita de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.,
este na qualidade de agente f!nan.celro do Banco Nacional da Habitação, destinada à execução de obras do Projeto CURA, naquele
Município.
A proposição mereceu a acolhida da douta COmissão de COnstituição e Justiça, que a entendeu constitucionaJ!, jurídica e de
boa bécnica legislativa.
Nos aspectos que compe,tem a este órgão Técnico examinar Art. 2.0, item rv da Resolução n.o 132, de 19,79 - entendemos que
o pleito deva ser atendido nos termos do prese<nte Projeto de
Resolução, visto que a operação de crédito a ser autorizada pelo
Senado Federal terá grande im·pacto sécio--econômico para a Região abrangida pelo emopreendimento.
Sa~as das Comissões 24 de setembro de 1981. Lomanto
Junior Presidente - OreStes Quércia, Relator - Murilo Badaró Arno ÍJamiani - Aderbal Jurema - Gastão Müller
Maria - Amaral Peixoto - José Caixeta.

-
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Assim, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte:

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1981. -:- Al9ysio Chaves,
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Bernardino Viana - Be--

PARECER N.• 740, DE 1981
Da Comissão de Municípios

Sábado 26

o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre '.RS). nos
termos do art. 2. 0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 137. 651.000.0~
(cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil
cxuzeiro.s) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que pOssa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social, de.3tinado a financiar a ampliação, reforma e reequfpamentos do Hospital de Pronto cocorro
Municipal obedecidas as condições admitidas pelo Banco central
do Bras!!. __ no respectivo processo.
Art. 2.o Esta resoluÇão entra em vigor na data de tua publicação.
Sala das Com!ssões, 19 de agosto de 1981. - José Richa, Pre- ·
sidente - Gabriel Hermes, Relator - Alberto Silva - Luiz Cavalcante - Arno Damiani - Bernardino Viana.
PARECERES
N.0 s 742 e 743, de 1981
Soó"re o Projeto de Resolução n. 0 113, de 1981, da Co-

missão de Economia que "autoriza a Prefeitura Mwticipal
de Porto Alegre (RS) a elevar em ,Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e um
mll cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada interna.

Agenor

PARECER N.0 742, DE 1981
PARECERES N•S 741, 742 E 743, DE 1981
PARECER N. 0 741, DE 1981

•

•

•

'.

Da Com;i.ssão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 132,
de 1981 (n.o 237/81 na origem), do Senhor Presidente da
República, submet~ndo à aprovação do S_enado Fe~e.ral,
proposta para que seja autorizada a Pref~Itura 1\I~~lmpal
de Porto Alegre (RS), a contratar ope~açao de cre~to . . no
valor de Cr$ 137.651.000,00 (cento e trmta e sete milhoes,
seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros).
Relator~ Senador Gabriel Hermes
com a Mensagem n.o 132/81, o senhor Presidente da Repú-

blica submete à deliberação do Senado Feder~! pleito da Prefeltura Municipal de Porto Alegre (RS), que obj et1va contratar JUnto
à .Caixa Econômica Federal, mediante a. utilização d~ recursos ,d,?-3
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social, a segmnte operaçao
de crédito:
"Caracteristicas da operação:
A- V"'lor: Cr$ 137.85l.QOO,OO (correspondente a ...
177.515,701 ORTN de Cr$ 775,43 em fevereiro/SI;
B - Prazos:
1 - de carência: 3 anos;
2 --de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
1 - juros de: 6% ao anci, OObrados tximestralmente;
2 - correção monetária: 60% do indice de variação
das ORTN, calculada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada durante todo o período de vigência do
contrato;
D - Garantia: Vinculação dos dispêndios do financiamento às parcelas do Im!P<lsto sobre Circulaçã,o de Mercadorias - !CM - que couberem ao município du:aJ.üe S>.
vigência do contrato;
E - Destinação dos recursos: ampliação, reforma e
reequipamento do Hospital de Pronto SocDrro Municipal.''
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não
devendo os seus encargos gerar riiaiores pressões na ex-ecução orçamentária dos próximós exerciclos .
No méritO, a ampliaçãO; reforma e reequipamento do.s hospitais, se enquadra nas normas operâ.Cionai.s do FAS e tem recebido
a aprovação do Senado Federal, à v!sta do largo alcance sôcioeconômieo para as regiões benef!eiadas com tais Proj e tos.

0.1. Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Benedito Canelas
O Projeto sob exame, de autoria da Com!.s.são de Elconomla do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefein. 0
tura Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete milhões,
seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) destinada a financiar
a ampliação, reforma e reequlpamento do Hospital de Pronto Socorro Municipal, naquela cida<:!e.

o pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do art. 2. 0 da Resolução n. 0 93, de 1976,
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob.servâncla dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n. 0 62, de 28-11)-75,
também da Câmara Alta do c_ongresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que
todas as_ formalidades foram atendidas, não havendo nenhum
óbice à tramitação nonnal da presente propo.s:ção, porquanto é
juridica, constitucional e de boa técnica legislati\'a.
Sala das COmissões, 16 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - Nelson Carneiro - AlMartins Filho - Humberto Lucena - Raimundo PaBernardino Viana - José Fragelli - Aderbal Jurema.

mir Pinto -

rente -

PARECÉR N.O 743, DE 1981

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Benedito Canelas
Pelo Projeto de Resolução ora sob o nos.so e..xame, apresentado

pela Comissao de Economia do Senado Federal fica a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (RS) autorizada a cÓntratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 137.65LOOQ,OO (cento e trinta e
sete milhões, seiscentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) d-estinada
a financ~ar a ampliação, refonna e reequipamento do Hospital de
Pronto Socorro Municipal, naquela cidade.
2. Os recursos a serem repassados são >provenientes do Ftmdo
de Apoio a;> Desenvolvimento Social - FAS, admini.st.rado pela
caixa Economlca Federal, com quem o contrato de financiamento
será celebrado. '.
3. A proposição mereceu a acollúda da douta Com1ssão de
Constituição e .Justiça, que a considerou co:n.stituciona;l, JUrídica e
de boa técnica legislativa.
Nas aspectos que competem a este órgão Técnico examinar
- Art. 2.0 , Item IV da Resolução n.O 132, de 197~ - entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do presente Projeto ~e
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Resolução, visto que a operação-de ci·edfto a ser autorizada pelo
Senado Federal terá grande impacto sócio-econômico para a Região abrangida pelo empreendimento.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1981. - Loii1"'lto Júnior,
Presidente - Benedito Canelas, Relator - Arno Da.miani - J.Uurilo Bada.ró - Aderbal Jurema -- Gastão J.Uüller - Agenor J.Uaria
- Orestes Quércia - Amaral Peixoto - .José Caixeta.
PARECERES N•s 744, 745 E 746, DE 1981
PARECER N. 0 744, DE 1981
Da Comissão de .Econ()ri:Ua.

Sobre a Mensagem n. 0 148, de 1981 (n.• 258/81 - na
origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao
Senado Federal, seja autorizada. a Prefeitura Municipal de
Cnrltlba (PR) a elevar em Cr$. 4.606.655.502,42 (IJnatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüe~ta e
cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

b) Exposição de Motivos (EM n.O 118/81) do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presldent.e da República
comunicando que o Conselho Monetário Naciona ao apreciar a proposta, manifestou-se favom.velmente ao pleito formulado conforme o art. 2.0 da Res. n. 0 93, de 1~7&, do Senado J11ederal; e
e) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de
Operações com T!tulQs e Yalores Mobiliários, favorável ao ple:lto.
5. Do estudo de viabilidade a.presentado pelo Banco Central
do Brasil, destacamos os seguintes Itens para a análise da capacidade de pagamento da enUdade:
5.1 Dados relat: ·os ao Balanço de W80.
V·alor: Cr$ Mll
01 -

3.814.534,6

TOTAL

12.818,3

D2 -- Ol?ERAÇ0ES DE CR!:'!DITO
LIQUIDA {Dl -

02)

04 -

!NOICE DE CORREÇÃO

1.09:73
4..237.461,3

5.2 Limites Oper,.cionals (art. 2.o daRes. n.o 62/75).
Valor: Cr$ Mll

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senat:o Federai (art. 42, Item VI, da Consti-tuição), proposta no
sentido de que reja a Prefeltura_Municipal de Curitlba, Esta.do
do Paraná, autorizada a elevar em_ Cr$ 4.606.65>5.'502,42 (quatro
bilhões, seiscentos e seis milh_õ~. seiscentos e cinqUenta e cinco

El -

M:Nl'A'UE GLOBl'..L (70% de 05) (Item I)

mil, quinhe:=J.tos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o mon-

EZ -

CRESCIMENIO ANUAL (20\ de D_5) (lteroii)

tante de sua dívida consolidada Interna, a fim de que possa contratar operaçã.o de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A., este na qualidade de agente financeiro do ~anco Nacional da Habitação, valor correspondente a 5.247.597 UPC, oonsiderado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86, em abril de 1981.
2-. As caracterís.tJ.cas da. operação são as seguintes:

EJ -

DISI'OOIO ANI..lM. ~ (15'! de OS) (lterniii)

E4 -

tlES!'CNSASll..IDAD!: POR Tl'rul.os(35% de 05} (ItcmiV)

a)

Valor: Cr$ 141.335.460,00 (161.000 UPCl.

b) PraZM:

12 -

de carência: 6 meses;
de amortização: 120 meses.

ll CURA:

pelo Programa de Complementação Urbana

a) Valor: Cr$ 4.465.320.042,42 (5.086.5!17 UPC).
b) Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 24G- meses.

.

ex-

tralimite

M

Pos:2S.IJ2.8l

Operação

sob

po.::,

terior à COE!
tratação.

Exame

"""""'=

2.021.495,7 4.606.6_55-,5
GWB>L
II CRES:lMENlU "!!
8.4~3,2 1.265:56•f,2
I

Situação

Limites
artigo

29
da Re soli:Çio

62/75
6. 628.151,2
1.273.967,4

2.966.222,9
847.492,3

624,432,2

635.619,2

AL 1oNIJAL

.

III DISPENDIO
AL""""'

""!!

133.1'50,1

491.282,1

7 .. Em !unÇão da receita liquida _e corrigida, os limites fixaias pelo art.. 2.0 da ReSolução n. 0 62, de 197,5, seriam:
I - Montante Glo!>al
2.00&.222,ll m!l
II - Crescimento re;U anua-l
847.492,3 mil
m--'- Dispêndio anual máximo
635.619,2 mil

.

a) Lei Municipal n.• 160, de 9. de. julho, autorizadora da opeo-

··

-~
~.r: :

}_;t:' ..;y-

•

8. Entretanto, face ao somatório das dívidas (Intra + Extralimite + operações a realizar + lntegrallzação futuras), atingem

9.- Adicionada à op-eração .sob exame, si·tuação, ·posterior à
contratação, esses itens atingem os valores abaixo:

o processo é acompan)lado dos seguintes elementos prin-

•

do

B - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a .Circulação de Mercadorias (ICM);

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão flnanelador, a
operação de crédito sol> exame é y_i~vel econômica _e financeiramente. ·
·
· ··

.ração;

tn
LJMITES

os seguintes valores:

c - Destinação dos recursos: implantação do Programa dé ComplementaçãO Urbana (Projeto CURA) nos
bairros: Pinheirinho, Boquei.rão, Cajuru e ~ateus Leme."

4.

•

Encargos:
1 - juros de 6% a.a. (sendo 5% a.a. para o ~ e
1% a. a. para o Agente Financeiro);
2: - correção monetária idêntica à variação trime.s,tral das ORTN (UI'Cl ;
li - taxa de a:dmlnistração· do BNH de 1% SQbre cada
desembolso.
· ·
'
c)

cipais:

635.-619,2
1.483.111,5

6.628.151,2
D - Total Geral (A+B+.Cl
6. Tendo em vista a orientação desta Comissão .para verificação da capacidade de pagamento do postulante, foi levado em conta
a soma do endividamento intra e extralimite. Assim, teríamos a
seguin~e situação:
·
Valor: Cr$ Mll
T

1 - juros de 4% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e
2% a.a. para o Agente JI1Jnancelro);
2 - correção monetária idêntica à variação trimestral
das ORTN (UP.C);
3 - taxa de adminiotração do .BNH de 1% sobre cada
desembolso.

847.492~3

Posição da Dívida Consolidada Interna. Em 28-2-81
Valor: Cr$ Mil
3i55.481,2
A - In trai! mi te
B - ExtraJ.imlte
1. 666·. 014,5
4.606.655,5 (Extra!lmlte)
C - Operação sob Exame

Divida in-

c) <Encargos:

I
I
I

2 .966. 222,9

5.3

"A - Valor: Cr$ 4.606.655.502,52 (correspondentes a
5.247.597 UPC de Cr$ 877,86, em al>rl/81), sendo:
I - pelo. Programa de Financiamento para o Planejamento Urbano- FIPLAN:

•

3.861.716,3

03 -

OS -·RECEITA LIQUIDA CORRIGIDA (03 x 04)

Relator: Senador José Richa

•

r - 2.021.495,7 mil;
II -

m -

•

8.403,2 mil;
133.150,1 mil;

Como se vê, os parâmetros atuai.s da entidade estão aquém dos
limites fixados pela &<>solução n.O 62/75.

I -

Mqntante global

ir .·- CrescimeThto real anual
m

......, DiSpêndio anual máximo

=

6 .628.1'51,2

mil

l.273.9u7,4 mil
624.432,2 mil

.lO. ComO se lê 1 co-nsiderado todo o endividamento da, refe.rida ent.ldade, seriam ultrapassados os tetas que he foram fixados
pelos itens I, II e nr do' art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975.
11. Tend_o em vista. o. orçamento da pleiteante. para o ano em
curso, com uma recei.ta liquida de Cr$ 6 .~00. 000. ODO,OO (deduZidas
as operações de crédito e .todas as transferências correntes que são

\5

..,il

vinculadas a detenninados investimentos obrigatórios), resulta uma.
margem de poupança real de Cr$ L 743.890.000,00, para W81, bastante superior ao maior dispêndio anual - oonsi-derado o ip.tervalo
1981/90 - , a ocorrer em 1985, com o total de Or$ 624.432. OOO,QO.
12. Assim, jã em 1'981, a margem de recur.sos pa:ra amortização da dívida futal (intra + extralimi·te)., já se mostra superior
em. ,quase três vezes o maior dispêndio anual
13. Destarte. a assunçãO de tal compro:rilisso não deverá trazer maiores pressões na execução orçamentária ·dos e:srercícios futuros.
14. Atendidas as exigências constantes nas-normas vigentes
e, ainda, as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo
acolhimento da presente mensagem, na forma do. seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 114, DE 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curltiba. (PR) a
elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos
e seis milhões, seiscentos e cinqüenta. e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante
de sua dívida. consolidada interna.
O Senado Federa resolve:

•

•

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Curitlba, Estado do Paraná nos termos do art. 2,,o da Res.olução n. 0 93, de 11 de outubro
de Hh6 do Sena:l.o Federal, autorizada a elevar em Cr$ ....... .
4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e dois cru_zeiros e quarenta
e dois ·centavOs) o montante de sua dívida consolidada interna,;a.
fim de que possa contratar operações de crédito no valor glob~l
acima. junto ao Banco do Estado do Paraná S/A., este na qualidade de .agente financejro co Banco Nacional da Habitação, desti ·
nada· à im,plantação _do Programa de Complementação l!rbana
(Projeto lOURA) nos bairros: Pinheirinho, Boqueirão. CaJuru _e
Mat-eus Leme. naquele Município, obedecidas a.s_ condiçõ-es admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo procresso.
Art. 2. Esta Resolução entra .em vigor na data de sua publicação.
Sal<. das Comissões, 2 de setembro de 1981. - Gabriel ~en;nes,
Presidente eventual - José Richa, Relator - Arno Dam1aru Josê Fragelli - Affonso Camargo, sem voto - Alberto Silva Bernardino ~Viana.
·
PARECERES

N.••

745 E 746, DE 1981

Sobre o Projeto de Resolução n. 0 114, de 19Sl, da Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal
de Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.5"02,42 (quatro
bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüenta
e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta. e dois
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

•
PARECER N.0 745, DE 1981

Da Comissão ,de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana

•

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n;o 148/81, do Senhor Presidente da República, autoriza a
Pr~feltura Municipal de Curitiba (PR) a contratar operação de
credito no valor de Cr$ 4.6Dil.65:;.502,42 (quatro bllhões. seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, quirihentos e
dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) destinada a financiar
ob!'as urbanas de interesse social.
O pedido de autorização foi formula-do nos termos do prec,eituado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.o 93, 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 Na_cional.
Do pónto de vista que nos contpete examinar, verifica-se que
todas as formalidades foram a-t.encüdas não havendo nenhum óbic~ à trami~ação normal da presente proposi~ão, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.

•
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Sala das Comissões, 16 de setembro de l981. - Aloysio Chaves,
Presidente .....:... ~inardino Viana, Rélattor - Hwnberto Lucena Martins Filho - Nelson Carneiro - Benedito Canelas - Raimundo Parente - José Fragelli - Aderbal Jurema.

PARECER N. 0 746, DE 1981

Da Comissão de Municípios

~ator: Senador ~nedito Canelas
1

. A mruté.ria sob a nossa apreciação, já e:xa.ustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiYa autorizar a Prefeitura Municipal de Curltlba (PR) nos termos do que
estabelece o ar>t. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 1976, do Sen-ado Federal, a contratar operação de crécMto no valor de Cr$ .... ~ .....
4.6ü6.6a5.502.42 (•quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqü.enta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros ~ quarenta
e dois centavos), destinada. a financiar a complementaçao do Projeto OURA, em diversos bairrOs daquela cidade.
•
A proposição mereceu a acolhida da COmissão de COnstituição e Justiça, que a en"f\endeu conforme os cânones legais, pertine.."'ltes ao a,ssunto.
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, viato qu-e a o.pera.ção de crédito a ser autorizada ·t.e.rá gra-nde Impacto sócio-eoonômioo para
a Região beneficiada pelo Investimento.
Sala das COmissões, 24 de setembro de 1981. - Lomanto Júnior, Presidente - Benedito Canelas, Relator - Amo Dam.ia.ni Murilo Badaró - Aderbal Jurema - Gastão Müller - Agenor
Maria - Orestes Quércia .....:. Amaral Peixoto - José Caixeta.
PARECERES N•s 747 E 748, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 2, de 1980, que
'"'dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das
fundações de ensino superior''.

PARECER N. 0 747, DE 1981
Da ConüSsão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana
Ao judicioso_ parecer ofertado p-elo Senador Moacyr Dalla, peço
vênia para div-erg.:.r apenas no tocant-e à apreciação do m-érito da
proposição, no âmbito deste Colegiad·o.
De fato, se o Projeto V·ersa sobr-e provimento dos dirigentes
das fundações de ensino superior, instituídas ou mantidas pela
União, par-eoo-me com maior acerto deva o ex·ame de mérito ser
deferido à douta Comissão de Educação e Cultur~.
-Este entendimento repousa na c-ompetência originária da referida Comissão (art. 107 do Regimento) e por se achar a mesma,
orgânica e funcionalm·ente, mais apta a opinar quanto aos requisitos de conv-eniência e oportunidade da alteraÇão pretendida pelo
Autor à Lei n. 0 6. 733/79.
De pouca vfuia, no caso, a atribuição que se reconhece à C'CJ
para ad·entrar o mérito das proposições relacionadas ao Direi o
Artministrativo (art. 100, inciso I, item 6).
O tema proeminente, aqui versa-do diz r-espeito ao funcionamento das instituições universitárias, e apenas como pano de
fundo se há de enfocar a questão sob o ângulo do dll'elto administrativo, de m·enor· monta e interesse, no caso.
o cerne da inicia+iva reveste-se, assim, sobejamente de cunho
educa"Cional, por afetar a vida das Instituições universitárias
federais.
·
Manifesto-me, por conseguinte, no sentido de que seja o exame
de mérito deferido à douta COmissão de Educação e Cultura.
É o meu voto.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981. - Nelron Carneiro,
Presidente em exer-cício - Bernardino Viana, Relator - Moacyr
Dalla, vencido, na forma do voto em Sepa·rado - Hugo- Ramos Raimundo Parente - Benedito Canelas - Franco Montoro - At..
mir Pinto.
VOTO VENCIDO DO SR. MOACYR DALLA

De autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, o Projeto sob
exame visa a excepcionar, na aplicação da Lei n.O 6. 733/79, sob
"-dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das fundações instituida;s
ou mantidas pe.la União", a escolha e a nomeação dos dirigente~
das fundações de ensino superior.
2. Na Justificação, aduz o Autor: "O presente projeto de lel
visa a defender o princípio de autonomia universitária, pedr~
angular do nosso sistema de ensino superior. í: que a Lei n.o 6. 733f
de 4 de deze. mbro de 1979, ao dispor sob. re a nomeação dos dirlgen . .
tes das fundações instituídas ou mantidas pela União, não excep1·
1
clonou o.s casos de escolha e nomeação dos dirigentes das Funda""1
ções de ensino superior, isto é de algumas universidades, comd
pretendia a emenda que foi apresen;ada ao projeto oliglnal pele
Senador Fran-co Montoro".
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3.1 A Lei n.O 6.733/79, que o Projeto pretende alterar, consta
de um único artigo, do seguinte t-eor: "Art. 1. 0 SeTão livremente
escolhidos e nomeados, em comissão, pelo Presidente da República
os dirigentes das fundações Instituídas ou mantidas pela União,
qualquer que seja sua natureza ou finalidade e sem prejuíw de sua
autonomia administrativa e .financeira".
3.2 SOb o aspecto jurid!co-constltuclonal e regimental não se
vêem objeções oponíveis à tramltação do Projeto.

Quanto ao mérito (art. 100, item I, n. 0 6, do Regimento Interno), parece-nos a ProPQsição inconveniente, não se podendo
tolher o Poder Público, sobretudo em época como a nossa, em que
as patrulhas Ideológicas elegeram a's universidades para campo
predUe+o de sua atuac;ão, da-possibilidade de €Xercer algum controle - a bem do interesse nacional - nas fundações de ensino

superior.

Não colhe o argumento de que haveria nisso quebra de
autonomla universitária se refere à instituição de ensino superior
e .Independência absoluta.
Por outrD lado, confunde-se, seja por inadvertência, que a
autonomia universitária se refere à Instituição de ensino superior
mantida - e não à fundação mantenedora - pessoa jurídica
criada pelo Poder Público e sujeita às suas prescrições e juízo
de conveniência.
Além do mais, como frisa a própria Lei n.o 6. 733/79, a escolha
do dirigente deve fazer-se sem prejulzo da autonomia admlnlstrativo-financeira de tais entidades.
4. Ante o exposto, inobstante constitucional, jur!dlco e reglmental opinamos, no mérito (art. 100, Item I, n. 0 6 do Regimento
Interno), pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1981. - J\loacyr Dalla.

Naquela oportunidade, importantes segmentos de no.ssa· soc~e~
dade manifestaram-se contra a medida intervencionista destacando-se, assim, o Conselho de Reitores das UniversidadeS Brasileiras_. através de s·eu Diretório Ex·ecutivo; em solicitaç3:o às
autorrdades do Poder Legislativo e do Poder Executivo objetivando
o reexame da matéria.
'
O presente projeto tem por fim, pois, devolver a autonomia
universitária, ferida pela Lei n. 0 6. 733, de 1979.
Isto posto, e por co~id·er~rmos o presente projeto de lei justo,
na defesa que faz das uruvers1dades e sobretudo da d·emocratizacão
do poder universitário, somos pela aprovação do projeto ora Sob
exame.
Sala das Comissões, 24 de se'embro de 1981. - Aderbal Jurema, Presidente - Gastão Müller, Relator -João Lúcio- Eunice
M:ichiles -

3.3

PARECER N. 748, DE 1981
Da Comissão de Educação e Cultura
0

Relator: Senador Gastão J\lüller
,A proposição em estudo, de autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, versa sobre provimento dos dirigentes das fundações
de ensino sup-erior, instituídas ou mantidas pela União, visando
a excepcionar sua aplicação da Lei n.O 6. 733/79.
:Em sua justificação, o autor do projeto diz que:
"O presente projeto de lei visa a defender o princípio
da .autonomia universitária, pedra ~angular do n.osso sistema de ensino sunertor.
É que a Lei n.o 6. 733, de 4 de dezembro de 1979, ao
dispor sobre a !Ilomeação dos d!xlgen tes das fundações
instituídas ou mantidas pela. União, não excepcionou os
casos de escolha e nomeação dos dirigentes das fundações
de ensiJ?-O superior, Lsto é, de algumas universidades, como
pretendia a emenda ,que foi apresentada ao projeto original
pelo Senador Franco Montoro."
A Lei n.O 6. 733, de 4 de dezembro de 1979, originária do
Projeto de Lei n.0 34, de 1979-0N, foi aprovada no Congresso Naclonai, por: decurso de prazo, de acordo com o § 3.0 do artigo 51
da Oonstltulção.
Durante os debates que precederam a aprovação da matéria
parlamentares dos partidos do Governo e da Oposição combateranl.
o projeto, por considerá-:o danoso à autonom~a universitária.
A; Lei ref~re-se a fundações, d,e uma maneira geral, mas dirigise a mst1tuiçoes de ensino. Quando fala em fundações <le qualquer
natureza e quando, estranhamente, no artigo 2.o do projeto, diz
serem revogadas as leis gerais e especiais referentes ao assunto.
Evidentemente~ refere-se às leis específicas que regem a untv-ers!dade.
Não pode haver maior anomalia do que se tem um reitor,
dirigente de comunidade univ.ersitária, estranho a essa me.sma
comunidade e escolhido por autoridade desvinculada do meio universitário, ainda que se trate do Presidente da República, pois tal
fato constitui, para qualquer educador, um absurdo evidente.
Configura-se claramente a. intenção do Governo de continuar~
por outros meios, intervindo na universidade.
A Lei n.0 6. 733, de 1S79, te"" J:<>m<> objetlvo fundamental,
transformar em cargos de confiança e demisstre:s ad nutum as
rei torias das universidades federais, const! tu!das em fundações, as
quais, à época de sua aprovação, er:~m em número de quatorze.
Até a época da aprovação da referida Lei, não havia um único
caso de fundação instituída pelo poder público - à exceção daquela de -ensino superior não apres-entasse, na sua estruturaç~ jurídica, a solução agora apresentada. E, na verdade, ,c1e forma
direta ou indlreta, as fundações lnstltuidas pe:o Poder Público
Federai, excetuadas .as entidades universitárias, ou por indicagão
dos Ministros. das Pastas, às quais estão liga<las por nomeação
direta do ·Presidente, já estavam sob o regime de controle sugerido.

Mauro Benevides -

•

Adalberto Sena.

PARECERES Nos 749 E 750, DE !981

•

o ~rojeto .de Lei do Senado n.0 330, de 1980, que
1nstitru o D1a NaciOnal do Seringueiro e dá outras providências".
PAltECER N. 0 749, DE 1981
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Moacyr Dalla
w

~b~e

Através da proposição- em destaque, o nobiie Senador Jorge
Kalurne pret.ende instituir o Dia Nacional do Seringueiro a ser
com_e_morado, anua·lmente, a vinte de janeiro.
'
. Em .abono da inidativa, l·embra o Autor o papel singular do
~ennguexr~ no desbra·vamento da Amazônia e sua contribuição
]~ar no .ançann8'nto das bases do ciclo e·conômico da borracha
CUJO auge chegaria logo no princípio des•te -s§cuJ.o.
'
. A escolha da mencionada data prende-se à devogão que a
~Ü,~[~~. da classe consagra a São Sebastião, s_egundo o hagiológio
Efe.~ivan:-ente, o Projeto é .cons!üucional e juridico, e inexistem _óbices a sua normal tramitaçao legislativa, cabendo o pronunciamento de mérito à douta Comissão de E.ducação· e cultura.
Todavia, em tributo de rigor à técnica legislativa e ttesde
que o teX!to se limita a instituir a data ·comemorativa s-erá convenie~te _expungir a ex:pressão " ... e dá outras providências" na
enunc1açao da ementa.
.Manifestamo-nos, por eonSieguinte, no sentido da apro,ração do
Pr~Jeto em exame nesta Comissão, adotando-se a emenda segumte:

•

.

-

Emenda n.0 01-Co.J

Dê-se ao art. 1.0 a seguinte redação:
"Art. 1. 0 InstHul o Dla Naciona· do Seringueiro."
Sala das Comissõ·es, 24 de junho d'e -1981. - A.loysio Chaves,
Presidente - Moacyr Dana, Relator - Hugo Ramos - Raimundo
Parente - João Calmon - Almir Pint-o - l.\o[artins Filho _ Tancredo Neves - Leite Chaves - Bernardino Viana -· José Fra.gelli.
PARECER N. 0 753, DE 1981
Da Comissão de Educação e Cultm·a

Relator Senadora Eunice n1ichiles
De autoria do ilu&tre S.eonador Jorge Ka·ume, o projeto em
examre pretende ins-tituir o Dia Nacional do Seringueiro, a S·er
come,morado, anualmente, a vinte de janeiro.
.rustificando sua proposição, o autor do projeto afirma que
.sempre ad·mirou a figura do seringueiro e com -ele sempre se
preO'cupou, tanto assim que, quando exercia a função de Deputado
Federa'!, apresentou projeto de amparo ao s,eringueiro e ao agricultor da Ama-zõnia, que serviu de subsídio à Lei que criou o
FunruraL
Citando o ilustre Prof·essor Arthur Ferreira Reis, diz o eminehte Senador Jorg~ Kalume que 'o seringueiro está entre os que
ajudaraom a desbrava-r a selva selvagia da Amazónia, pene·trando-a
oom imlpeto quase gu1erreiro".
Não fosse essa class-e, o Brasil não teria a-sse•gurado. a presença
do homem naquele mundo de água e se:va, pois e~traindo o latex
e preparando a borra-cha tivemos uma atividade económica só
inferior à do café.
Hoje, as p-reocupações com os seringais, vêm no-vamente aumentando, haja vista que a qualquer momento poderemos ser
privados da borracha sintética, que utiliza o pettóleo como matéria-

•

•

prima.

o fato de ter sido escolhido o dia vint-e de janeiro para a
comemoraçãO do dia do sel·ingueiro, é por ser a daJta também
consagrada a São Sebastião, o santo predileto da maioria dos
seringueiros, e .p-orque também nes-s:e mês os traba;lhos gu·miferos

•
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ficam praticamente encerrados, pelas chuvas que caem nas zonas
:produtoras de borracha, levando o seringueiro a· dedicar-se a outro
mister, até o reinicio de sua atividade, a partir de abril.
Assim s-endo, e por considerarmos ser das mais justas e oportunas a lembrança de fes·tejar-E.o:e o dia dessa cl2sse heróica, somos
pela aprovação do presente proje;.to de leL
sa·a d-as ComissCes, 24 de S·etembro de 1981. - Adel'bal Jurema, - President·~. - Eunice iHich.iles, Relator - .Uauro Renevides -

João Lúcio -

Adalberto Sena -- Gastão MJüller.

PARECERES Nos 751 E 752, DE 1981

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 331, de 1980, que
erige em monumento nacional a cidade de São Cristovão,
no Estado de Sergipe''.
'

•

•

•

•

1

PARECER N. 0 751, DE 1981

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Leite Chaves
Com o projeto sob exame, de autoria do nobre Se~ador Pa.ss9s
Pôrto pretende-se erigir em monumento nacional a c1dade de Sao
Ctistóvão, no Estado de Sergipe.
Na Justificação o Senador Pas.?.Os Pôrto demonstra a justeza
da reivindicação que é menos de Sergi]>e que de todo o País, tantas são as razões que motivam o atendimento des.sa proposta.
A cidade de São Cristovão na verdade reúne um conjunto
histórico __ e arquitetôni_co de sigrlificação cultural !Para o Brasil. S:·e
transformada em monumenOO nacional, teria do Pod.er Público a
proteção especial preceituada pelo parágrafo único do ar.t. 180 da
Constituição Federal.
A proposição tem o meu '3.poio qmmto ao mérito e, em ~en~os
de constitucionalidade ~e jurldic!dade, nada im]>eO.e sua tram1taçao,
o que me leva a opinar por sua aprovação.
Sala das Comissões 20 de maio de 1981. - Aloysio Chaves,
Presidente; Leite ChaveS, Relator; João Calmon - Raimundo Parente - Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Aderbal Jurema Murilo Badaró - José Fragelli.
PARECER N.0 752, DE 1981
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Mauro Benevides

o projeto em exame, de autoria do ,ilustre ~na dor ~a.ssos Pôrto,
tem como objetivo preservar a memoria nacwnal, engindo como
monumento nacional a cidade_ de São Cristovão, no Estado de
Sergipe.
São Cristovão, fundada por Cristovão de Barros em 1590, foi
a primeira capital de Sergipe, e uma das cinco cidades mais antigas do Brasil. Est:ã. situada no litoral sul, às margens do rio Paramopama e próxima ao histórico rio Vasa-Barris, na sua foz, rio
famoso ]>ela saga de Canudos.
Com a mudança da capital para Aracaju, em 17 de março de
1855, ficou São Cristovão como maior acervo do património histórico de SergiJ>e.
~~ Em .sua Justificação, o autor do projeto, r-elaciona seus principais monumentos que são: ·

•

•

"1.0 - Igreja de Nossa Senhora da VHória (Matriz). COnstruída nos tempos dos Filipes da Espanha, para servir a Igreja
Matliz. Sofreu três reformas -entre 1827 e 1855.
2. 0 _ - Igreja e Convento dos C.ãiriiel1.fa.s - C~nstruídos no
séculos XVII e XVIII, época em que os carmelitas possuíam muitas
riquezas, inclusive engenhos, escravos e alfaias de _ouro e prata.
Quando pela Lei n.o 200, de 11 de julho de 1847 - foi criado o
Liceu de São Cristovão, os frades carmelitas cederam ao governo
os melhores salões do convento para as aulas fUncionarem.
3. 0 - Igreja de Noosa Senhora ·do Rosário. o estilo é barroco
jesuítico. Muito simples, com trabalho ct.e cantaria na porta de
entrada. Data do século XVII. Serviu à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos.
4. 0 - Palácio Provi:ilcial __:_Não existe data exat.a da construção
do Palácio sabe-se, entretanto~ que foi ree~ificado e suas obras
concluídas ,em 1826. Até a mudança da CaJ>Ital, serviu de residência
aos Presidentes da Província de Sergipe.
É ocupado atuahnente pelo Museu de Sergipe.
5. 0 - Igreja de Nossa Senhora do Amparo - COnstiTUída em
1690, pela Irmand·ade do Amparo dos homens pardos. Possui portal
de alvenaria, de tijolos. Interiormente - ao l·ado da nave - vê-se
o antigo J>Ú1J>lto oom ba1austre de bolachas torcidas. O altar-mor
é de madeira.
6.0 _ - Igreja e Convento de Sá-o Francisco - Autorizada a
construçOO em 1657, mas somente iniciada em 16·93 pelo francis-
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cano Pedro Palácios. No convento, funcionou a antlga Tesouraria
Geral, no tempo da Ca,pital (no grande salão do pavimento su-

perior da Ordem Terceira da penitêncla1. Em outro salão do Co_nvento, ao lado Norte - funcionou por muitos anos a Assembleia
Provjncial. Esteve abandonado por muitos anos até que, em 1902,
com a entrada de frades alemães n·o Brasil, Frei Fr.lncisco Peregrino iniciou os reparos o que foi quase uma reconstrução.
A peça d·8 entrada se comunica com o claustro por uma porta
magnificamente trabalhada. O claustro tem seis arcadas de cada
lado em pedra calcárea. Na Igreja, o altar-mar possui 8 colunas
tors&s, ladeando o cruzeüo por altares. Na nave há uma grade,
tribuna com balaustres e duas portas antigas c-om de~enho diferentes.
A direita, fica a O.r'dem Terceira, com bonitQ portal trabalhado na mesm.a pedra calcárea do claustro. A torre é completamente
fora do estilo. Funciona atualmente o Museu de Arte Sacra de
SergiJ>e .
Museu de Arte Sacra - Aberto ao público em junho de 1974, é
mantido através de um convênio entre a Arqtúdiocese de AracajuUniversiCade Federal de Sergipe e Governo Estadual. Funciona na
ala da e.:;querda do Convento de São Francisco.
Compõe-se d·8 obras de arte de grande valor doada.s por famílias católicas de Sergipe.
7.• - Cristo Redentor- Foi construído J>elo arqulteto italiano,
Belanão Belandi, em 1924, mede 16 metros de altum. sendo 10
metros de base e 6 de corpo, e 1,40 metros em cada braço. Foi inaugurado no dia 20-1-26.
Situado na Serra de São Gonçalo. Antigamente havia. nas proximidades, a capela de São Gonçalo, obra dos jesuítas" .
A cidade de São Crtstovão, reúne, como se vê, um conjunto
histórico e arquitetõnico de grande significação para nosso País.
.runtam.ente com Ouro Preto, Alcântara, Mariana, São Vicente.
PortQ Calvo, Igaras.sti, Parati, Cachoeiro e Porto Seguro, deve ter
a proteção especial do governo, com a finalidade de se preservar
a memória nacional, e evitar que seja vítima da especulação imobiliária que ameaça nossas cidades.
Assim sendo e por eonsiderar o projeto justo e o.portuno, somos,
no mérito, por sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1981. - Aderbal Jurem_a,
Pr.esidente; l\latU"o Benevides, Relator; Adalberto Sena - Gastao
Müller - João Lúcio - Eunice 1\fichiles.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Expediente lido vai à publi·
cação.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. !'?-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 278, DE 1981
Restabelece__ o art. 454, da Consolidação das Leis do
Trabalho, com nova redação.

O COngresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 É restabelecido o art. 454, da Consolidação das Leis
do Trabalho que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 454. Ao empregado contratado para substituir
outro dispensad,Q sem justa causa é assegurado o direito
de perceber a remuneração a es-se atribuída."
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O ~rt.. 454 não figura mais no texto da vigente Consolidação
das Le1s do Trabalho, revogado que foi pela Lei n.O 5. 772, de 21
de dezembro de 1971.
Assim, necessitando-<:e de disciplinar a matéria de que trata
o presente projeto de lei e senCo ai o local adequando para tanto.
eis que s erefere às disposições gerais concernentes ao contrato
individual de trabalho, parece-nos que o melhor a fazer é, justamente, restabelecer o mencionado di positivo.
Por outro lado a medida aqu: preconizada, por sugr.stão d:~
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Flação e Tecelagem
do Município do Rio de Janeiro, apresenta-se-nos como uma altef!l~tiva válidê3:_ para ajudar a evitar a grande, preocupante rotatividade de mao-de-,obra. Se a empresa tiver que contratar novo
e:npregado e pagar-lhe ~ mesmo que pagava ao empregado antenor, certamente pensara duas vezes antes de fazê-lo.
Sala das Ses~ões. 25 de setembro de 1981. - Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N.0 5.452. DE 1. 0 DE MAIO DE 1943
Aprova a ConsOlidação das Leis do Trabalho.
''' •

•

o

• • ' ••

•

''' •

' • • ' •• •••

o·ç•~•· ·~-•

••••••

••••••~

•'

,,,,,,•·-~-,,,,'

••

1\.rt. 454. Revogado pela Lei n. 0 5. 772. 21-12-71, DOU 31-12-71,
LTr 36/63 que .nos art;gos 40 a 43. tratou do..s invenç6e.s ocorridas
na vigência dD contrato de trabalho; (As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 279, DE 1981
Dispõe sobre a proibição da produção, comercialização
e aplicação de comp,ostos de D_o,decil Benzeno - DDB
(nâo-biodegradáveis).
O Congress-o Nacional decreta:
Art. r.o !\. partir de 31 de dezembro de 1982 são vedadas a
fabricação, a comercialização e a aplicaçãD de compostos de Dodecil Benzeno - DDB (substâncias não-biodegradáveis).
Art. 2.0 A inobS-ervância do disposto no art. 1. 0 sujeitará os
responsáveis às penalidades previstas na Lei n. 0 6.360, de 23 de
.~et.embro de 1976, segundo se dispuser em regulamento.
Art. 3. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.<? Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
n.o 84.526, de 26 de dezembro de 1980, que prorroga
o prazo previsto no art. 68 do Decreto n.O 79.094, de 5 de janeiro
de 1977 relativo à fabricação, comercialização ou importação de
saneamentos de qualquer natureza. contendo tensoativo aniônico,
não-biod-egradáve1, estabelE,C'e em seu art. 1.o, § 1. 0 , que; "durante
a prorrogação a que se refere este artigo (prorrogação até 31 de
dezembro de 1982, do praZQ previsto no caput, do art. 68, do Decreto n. 0 79.094, de 5 de jan.eir_o de 1977), as indústrias de saneant.es de qua-lqueT natu.r1eza, oontendo tensoativo aniónico, nãobiodegradáveis, promoverão a sua substituição, na proporção da
matéria-prima disponível no mercado interno por produtos que
apresentem indices satisfatórios de biodegradabilldade, assim fixados pelo Ministério da Saúde.
Por·ta.ntro e dessa form'a não have;rá r.es,paldo algum pa,ra o
não cumprimento do prazo de proibição de indústrias pro-duzirem
detergentes não-biodegradáveis, tendo -em vista que a DETEN Detergentes do Nordeste S.!\.., empresa integralmente nacional
obteve financiamento de Cr$ 987,9 milhões do Banco Na·cional de
Desenvolvimento Econômico - BNDE, para duplicar sua capacidade de produção de Linear Alquiz Benzeno - LAB insumo utilizado na fabricação dle detergent,es biod.egradâv.eis - d1e 35 mi·l
toneladas/ano para 70 mil.
Projeto este que possibilitará a total substituição dos detergente-s convencionais, ·cuja oo·merdaJ.ização .~tará proibida a partir de dezembro de 1982, pelos biodegradáveis, eliminando a necessidade de se importar o insumo.
Assim sendo, nada mais justo, portanto, do que a conversão
desse projeto em lei, para o que contamos com a devida compreensão dos nobres colegas.
Sala das Sessões 25 de setembro de 1981. - Franc<> Monror<>.
O~Decreto

(As ComiSsões de Constituição e JustiÇa, de Economia
e de SaúdeJ

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles, por cessão do
nobre Senador Gilvan Rocha.
A SRA. EUNICE M1CHILES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Tem-se ouvido, tem-se dito que o Amazonas é um Estado com vocação
para ser pobre... que_o seu povo não tem ambição ... não tem garra ... e "sociólogos de botequim" alinhavam os argumentos com que tentam justificar
sua tese: "O Amazonas deve ser preservado como fonte de energia do Mundo ... devemos preservar a Amazônia ... suas florestas são intocáveis ... etc."
A fase áurea da Amazônia, principalmente de Manaus e de Belém, núcleos urbanos significativos des_de o princípio do século, correspondeu ao
fastígio da exportação da borracha, que carreava copiosas divisas para o País,
ao mesmo tempo em que alimentava uma sociedade requintada, com grande
número de jovens matriculados em universidades européias ou estudando no
Recife e em Salvador.
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Passado o ciclo do ~·ouro branco", quando Ma naus, com seus barões -da
borracha, era o centro cultural do Brasil, o meu Estado entrou em fase de
declínio, de atraso.
__Transferimos - permitimos que o fizessem - nóssa borracha para o
Jardim Botânico de Londres (Kiew Gardens), de lá pata Cíngapura, posteriormente para a Malásia e Indonésia. E a imprudência, a imprevidência nacional empobreceram, enfraqueceram o Amazonas, e, na medida em que éramos gradativamente expulsos do mercado mundial da borracha, Manaus conhecia os percalços da decadência.
Houve, durante a década de quarenta, uma tentativa de ressurgimento,
com a má afamada "'Batalha da Borracha", que levou para as selvas cerca de
cinqüenta mil nordestinos em 2 anos, os quais, atendendo a apelo do Governo no esforço da guerra, deram suas vidas visando suprir o Mundo Ocidental
da borracha que o Japão impedia nos chegasse.
Passada a guerra, achamos mais barato e mais fácil voltar a importar o
que deveríamos exportar, e novamente o marasmo tomou conta da Região.
Com a SUDAM e a SlJFRAMA, pretendeu-se criar um pólo de desenvolvimento industrial e agrícola, para, até por razões de segurança nacional,
ocupar uma ârea cuja densidade demográfica era urna das mais baixas do
Mundo, dentro da mentalidade surgida no País e que seria a divisa do Projeto
Rondon: .. Integrar para não entregar" .
A Zona Franca de Manaus- SUFRAMA- é uma realidade, um fato.
Já passamos do ponto de "'não-retorno", e a região foi beneficiada, inicialmente, pelo progresso mercantil, logo depois, pela industrialização.
Todavia, se de um lado esse ousado programa foi fato r gerador de desenvolvimento e progresso, de outro, serviu de estímulo à migração das zonas rurais para, principalmente, Manaus.
Hoje, cinqüenta por cento dos amazonenses vivem na Capital do Estado
e, ápesar dos empregos que oferece a indústria, inúmeros desempregados vivem na esperança e da esperança de obter uma vaga na indústria.
Poucos são os programas para fixar o homem ao campo. As peculiaridades de minha Região- um país dentro de um País- as distâncias, as dificuldades de comunicação, parecem insistir em condenar o meu povo a viver em
constante e definitivo atraso.
Dentre esses programas, um que tem atraído o interesse não só do homem do campo como do empresariado é o Programa de Incentivos à Produção de Borracha Natural- PROBO R, administrado pela Superintendência- da Borracha- SUDHEVEA. Órgão criado no Governo de Vargas, foi
durante muito tempo órgão de inócuos e esparsos programas. O Governo da
Revolução, todavia, recriou a SUDHEVEA. Com as taxas cobradas da importação do produto estrangeiro, acumulando recursos que permitiram voltássemos a sonhar, imaginar, desejar e confiar que nos poderíamos tornar independentes outra vez.
A crise do petróleo e as imposições do seu cartel abriram nossos olhos. A
borracha natural já não teria no seu sucedâneo derivado do petróleo o natural e definitivo concorrente. O custo cada vez mais alto dos elastômeros aumentaram o interesSe e a procura da borracha naturaL A indústria e o consumidor exigem, em determinados produtos, aplicações de quantidades cada
vez maiores de borracha natural, como, por exemplo os pneus radiais, que
consomem 2 a 3 vezes mais borracha que os pneus comuns, sem contar outros
produtos que dependem inteiramente da borracha natural. O custo desta aumentou no mercado mundial, nos últimos cinco anos, mais do que qualquer
outro produto, exceto a gasolina.
Somos, todavia, importadores. Quase 75% do que consumimos vem de
fora. Outros países em condições de produção inferiores às nossas são hoje
produtores e até exportadores: Malásia, Indonésia, Tailândia, India, Costa
do Marfim e outros países africanos plantam a hévea em arrojados programas. Estados Unidos e México procuram em um arbusto- o Guaiúle- o
látex que lhes poderíamos vender.

O Sr. Aderba/ Jurema - Permite V, Ex• um aparte?
A SRA. EUNICE M!CHILES- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte
de V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurema - Não desejaria interromper o discurso que V.
Ex• vem pronunciando nesta tarde, pela tessítura do seu discurso, onde procura situar o seu Estado dentro de uma análise geopolítica, vejo que V. Ex•
está pesquisando a infra-estrutura económica daquela Região de dimensões
de um país, e, assim, não poderia calar-me. Sabe V. Ex•, como autêntica representante daquela Região, e como a primeira senadores da República, que
o Amazonas 'viveu muito tempo mais de lenda do que de realidade. Esta é
uma das coisas de que nós, brasileiros, temos que nos penitenciar- tratãvamos o Amazonas como se fosse um éden, como se fosse uma reserva para o
ano 2000, e nos esquecíamos dó pobre cabloco amazonense, morando sobre
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palalitas. O problema, por exemplo, do ciclo da borracha, que em menino
acompanhei, foi, sem dúvida, mal dirigido. POrque não acreditávamos que o
Amazonas dependesse apenas da borracha, tratávamos o Amazonas como se
fosse uma floresta de Walt Disney. No entanto, o Amazonas precisa ser tratado corno V, Ex• está tratando, com observação humana, com causticidade
até, dos seus problemas, porquanto 50% da população do Amazonas mora
em Manaus, como ainda hã pouco V. Ex• nos disse. Este é um fenômeno que,
sem dúvida, nos espanta, embora saibamos que, de 1950 para cá, as popuM
lações dos campos têm emigrado para as cidades não apenas do Amazonas,
como de todos os Estados do Brasil. Até há pouco tempo, tínhamos mais de
50% dos eleitores no campo. Hoje, mais_àe 50% dos eleitores estão nas Capitais. Ora, V. Ex' falou no problema da borracha, V. Ex• falou no problema da
industrializaç-J.o da Zona Franca. Tudo isso é preciso, e vamos verificar que a
Zona Frarica foi uma grande conquista da Revolução. V. Ex• está de acordo
comigo. Como V. Ex' já me disse em conversa, Manaus poderia transformarse num porto de exportação de madeiras, nada mais. E foi a Revolução quem
cortou esse destino natural de Manaus, criando a Zona Franca. Depois, veio
a SUFRAMA, que foi o coroamento da Zona Franca. Mesmo assim, ainda
há pouco estive em Manaus e verifiquei que, afora Manaus, há uma população paupérrima clamando por uma espêCie de ruralização, quase que eu diria científica, porque não é possível que, perto do ano 2000, Manaus conte
com indústrias que têm vindo de fora, sObretudO-- aí que está o paradoxo,
Senadora Eunice Michiles - sobretudo as indústrias mais modernas de eletrônica, enquanto o pobre caboclo vive numa cabana que mal tem o teto,
tampouco uma parede divisória. E vive de quê? Do peixe que ele pesca e vendendo couro de cobra. Penso que estou dentro da realidade amazonense ...
A SRA. EUNICE MICHILES -

Sem dúvida.

O Sr: Aderbal Jurema- Então, é preciso que se olhe para essa realidade.
Pronunciando este discurso nesta tarde, V. Ex~ darâ, sem dúvida, uma contribuição a este País e chamará a atenção do Executivo, não só de Brasília,
como de todos os executivos nacionais, para o clamor da mulher amazonense, no sentido de que possamos tirar o caboclo de sUas palafitas, não lhe dando uma estrutura antiecológica, mas aproveitando a da civilização e lhe dando condições de vida condigna. Mui to obrigado a V. Ex•

•

•
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A SRA. EUNICE M ICHILES- Senador Aderbal Jurema; agradeço o
seu brilhante aparte, aliás o seu poético aparte, e lhe digo que, de fato, o
Amazonas fofSempre tratado coino dois extremos: para alguns, era um éden,
o paraíso perdido; para outros, o inferno verde. O centro do meu discurso,
hoje, destina-se a defender um programa que, realmente, está de acordo com
a nossa vocação- o PROBO R....:... Programa da Borracha, que, sobretudo e
além de tudo, também é ecológico. M-U:fto obrigada a V. Ex~
Produzir borracha é hoje um problema de segurança nacional. O que faremos quando, e se isso acontecer, os atuais produtores formarem o seu cartel?
Criado pelo Decreto-lei n• 1.232, de 17 de julho de 1972, o primeiro programa de incentivo à produção de borracha natural PROBO R I, marcou o
início de ações coordenadas e com garantia de continuidade, fatores indispenM
sãveis ao desenvolvimento do Programa e à conseqüente solução dos problemas que afetam o setor gumífero.
Considerando os resultados alcançados no PROBO R I e tendo em vista
os resultados de estudos realizados pela SUDHEVEA, foi instituído, em 3 de
outubro de 1977, o Segundo Programa de Incentivo à Produção de Borracha
Natural- PROBO R II, através do-qual Pretendia-se, basicamente, até 1982,
a redução da matéria-prima importãda no consumo interno, de 71,57% para
6,22%, o que nos daria 93,78% de ·aUto-suficiência. Milhares de contratos foram assinados, com pequenos, médios e grandes
produtores. Plantar seringueira seria e -é Uril dos programas âe rederlção da
Amazônia e de nosso povo. O seringalista deSb década não seria mais um
pária que morre, rodeado de esquâlidos filhos em meio à fumaça do seu barracão de defumação, picado pelos carajJanãs, iUas um produtor, com nova
tecnologia e nova visão.

O Sr. Lomanto Júnior -

Permite-me V. Ex• um aparte?

A SRA. EUNICE MICHILES- Comprazer.

O Sr. Lomanto Júnior- Senadora Eunice Michiles, todos festejamos,
nesta Casa, o dia
que V. Ex• assoma a tribliriã para fazer um proriunciamento. Festejamos o seu talento, festejamOs-afegitimidade de sua representação que aqui, sem dúvida alguma, é a fiel intérprete da mulher brasileira na
mais alta Câmara Legislativa do País. Hoje, V. Ex• nos brinda com um--pronunciamento que deve ser escutado com a maiOr atenção e com o maior respeito. V. Ex• defende um programa para o- Seu Estado e para a sua região,
com a segurança que a sua experiência -e- o- Seu talento, aliados, podem, real-
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mente, brindar esta Casa. V. Ex' disse bem: a carência da borrahca para nós ê
tão grave quanto o problema energético. PreciSamos estar atentos a este grave
problema, pois, se temos todas as condições para a auto-suficiência de borracha, por que, então, estamos importando látex?! Por que, então, estama'S importando esse produto de tão alta relevância para a economia e para o desenvolv-imento do País?! Quando V. Ex.' defende o PROBO R com a segurança e
o conhecimento que todos sabemos, V. Ex• possui, a nobre Senadora recebe
aqui, neste momento, a solidariedade do povo baiano, que, através do seu
mais modesto representante nesta Casa, vem ...
A SRA. EUNICE MICHILES- Não apoiado.

O Sr. Lomanro Júnior- ... ao encontro das suas palavras, parã dizer que
não só a mulher brasileira aqui está legitimamente representada como o povo
do Amazonas e o povo da Amazônia, através de uma mulher culta, competente, ciosa·da sua alta representação, e que cuida dos problemas mais ingentes, mais necessãrios·'da sua Região e do seu Estado. Meus cumprimentos a V.
Ex' pelo brilhante pronunciamento que faz nesta tarde.
A SRA. EUNICE MICHILLES- Muito obrigada, Senador Lomanto
Júníor, pelas palavras generosas, amáveis, ditadas, provavelmente, muito
mais pela sua bondade do que mesmo pela realidade.
_O Sr. Lomanto Júnior -

Palavras justas,

A SRA. EUNICE MICHILLES- Muito obrigada. V. Ex• traz, realmente,_ o reconhecimento do povo baiano, e agradeço, porque a Bahia é o primeiro canteiro de s<::ringa cultivado neste País. De maneira que, por certo, V.
Ex• tem também interesse neste programa, e tem também conhecimento das
necessidades e do perigo que representará se este programa for obstaculizado.
Sr. Presidente, as centenas de plantações espalhadas por vãrios Estados
do Brasil seriam um fator de multiplicação de interesse e entusiasmo, logo,
es-perava-se, atingirlamos auto-sulicíência,
Os finandamentos são generosos, porque subsidiados (não hâ como convencer o homem do campo e o empresârio a investir e aguardar 8 anos pelos
resultados), mas os custos crescentes obrigam o produtor engajado no programa a cada vez mais investir recursos próprios. Mudava-se, paulatinamente, a mentalidade do lucro iffiediato para a concepção de que valia a pena
"plantar para o futuro". Ê claro que, como em qualquer outro setor de atividade, existem os aventureiros que -pretendem aproveitar-se dos financiamentos para obter lucros fáceis; estes, porém, estão sendo gradativamente e cuidadosamente afastados ou reorientados.
Compreendendo a importância do PROBO R, o Presidente da República, em ato _DúbHco no Amazonas, criou, por decreto, o PROBO R III, -CUja
meta é o plantio de mais de 250.000 hectares de seringueiras, compreendendo
quase hum milhão de árVores. Serão ao todo 400.000 hectares plantados. Menos, é verdade, do que países mais pobres do que o nosso, mas definitiva .. reversão". H um milhão e seiscentos mil empregos novos; oito milhões de brasileiros passariam a "'viver de borraêha". Na cultura da seringa, a relação investimento/emprego é vinte vezes mais baixa do que na indústria, e os resultados - cruzeiro investido/dólar economizado, muitas vezes superiores. O
mesmo dinheiro para muito mais empregos.
Mas, Srs_. Senadores, sentimos estar os nossos homens perdendo o seu
élan, seu entusiasmo. Como se não bastassem as dificuldades que têm de enfrentar- a natureza hostil, o desconforto, os riscos do pioneirismo, distâncias medidas em dias e semanas, esmagados pela _solidão, tecnologia ainda incipiente, dificuldades na seleção de material que lhes garanta uma ârvore produtiva oito anos depois, a ansiedade do sol inclemente, quando precisam de
ChUVa para plantar, ou de chuva torrencial, quando o sol é necessário, a burocracia que emperra seus processos e suas liberações- como se não bastasse
tudo isto, Srs. Senadores, agora são os plantadores avisados de que estão
"suspensas", adiadas, as liberações dos recursos contratados.
Esses homens têm obrigações a cUmprir, muitas vezes tómail.do dinheiro
emprestado a juros de mercado, para cumprirem a sua Parte do contrato. E
agora, .. em cima da hora", etapas cumpridas, investimentos feitos, são avisados sem mais nem menos, que a liberação dos recursos estâ adiada, não se
sabe até quando.
H à pânico, há desespero entre os plantadores. Colonos que jã haviam
feito o càmiiiho de retorno da cidade pãra o ca"mpo, serão despedidos, crescendo o desemprego, intensificando-se a pressão demográfica sobre as ãreas
urbanas mais sobrecargas para os já sobrecarregados núcleos urbanos.
pedimos a atenção das autoridades governamentais para o fato de que a
cultura das seringueiras é, dentre os atuais investimentos, aquele que mais
gera empregos por cruzeiros investido. Cento e vinte mil hectares de seringais
de cultivo (PROBO R H) garantirão empfego direto a mais de480.000.pessoas
e sustentÕ de cerca de dois milhões e quinhentos mil brasileiros.
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Há ainda um outro aspecto, Srs. Senadores, essa medida pode "botar a
perder" um auspicioso programa de interesse nacional.
Compreendemos que situações COnjunturais possam obrigar o Governo
a dilatar o prazo deste e de outros programas, adequando-os à sua política de
combate à inflação, realmente prioritária.
No caso do PROBO R III, ainda não regulamentado, perdemos um ano,
mas aceitamos que este é mais um dos preços que ternos que pagar no combate à inflação.
O que não entendemos e nem aceitamos é-que nos financiamentos já contratados e em andamento, naqueles em que o empresário é o homem do campo revelaram sua absoluta confiança !lo GoVerno, na palavra empenhada, assinados os contratos, seja agora adiada, por tempo indeterminado, a liberação de parcelas Já Vencidas, feitas as despesas em conseqüência do compromisso governamental.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte?
A SR• EUNICE MICHILES- Pois não, Senador. Com muito prazer.

O Sr. Luiz: Cm•a/cante- Vejo no meu livro negro que, em 1979, despendemos nada mais nada menos que 172 milhões de dólares com importação de
borracha natural e sintética, cifra esta que, em 1980, foi elevada para 213 milhões de dólares. Então, pergunto: quantos milhões de dólares despenderemos no corrente ano de 1981? Que tenhamos importado, no ano passado, 128
mit toneladas de plásticos, não -é- nerihum desdouro, mas que tenhamos im·
portado 107 mil toneladas de borracha natural, para um País que foi o berço,
único berço que a natureza dotou de borracha natural, isto vai mesmo às
raias da vergonha nacional! Muito obrigado a V.Ex•
A SR• EUNICE MICHILES - Obrigada, Senador Luiz Cavalcante.
~ verdade. Estávamos, agora, num caminho de recuperação, caminho
esse que, se lhe dermos continuidade, realmente nos liberaremos dessa situação, de certo modo vexatória.
O Sr. Luiz: Cavalcante - Praza aos céus!
A SR• EUNICE MICHILES- Praza aos céus, de verdade. Muito obri·
gada pelo aparte de V. Ex•
O Sr. Evelásio Vieira -- Permite V. Ex' um aparte:?
A SR• EUNICE MICHILES- Com prazer, Senador.

O Sr. El•elásio Vieira- Senadora Eunice Michiles, folgo em vê-la na tribuna, particularmente abordando um belo tema, o da necessidade de implementarmos um desenvolvimento maior da produção de borracha, para reduzirmos as nossas importações, porque é atravé'S- da redução de importações
que poderemos alcançar, mais rapidamente, superavits, na balança comercial,
a fim de diminuirmos o nosso endividamento externo. Infelizmente, o Governo não tem adotado uma política Séria e inteligente para o setor. O Governo
deveria instrumentar o homem da Amazônia para o desenvolvimento da produção da borracha. Não! O Governo Federal estimula também a produção
da borracha em outras áreas, como no sul da Bahia, e a cultura do cacau, em
áreas que não as tradicionais. Veja V. Ex' as contradições, os conflitos. t preciso uma política séria nesses campos. Meus cumprimentos a V. Ex• por levantar tema tão importante. Reside aí o caminho que poderemos trilhar, para
alcançarmos os nossos superavits comerciais.
O Sr. Lomanto Júnior -

Permite V. Ex• outro aparte?

A SR• EUNICE MICHILES- Pois não

O Sr. Lomanto Júnior- Queria dar um esclarecimento ao eminente Senador Evelásio Vieira, que é, sem dúvida alguma, um dos experts no setor
agrícola, aqui, no Senado Federal, e que nos tem brindado com pronunciamentos os mais esclarecedores e proveitosos, dizer a S. Ex• que há aí um acerto do Governo.
O Sr. E~·elásio Vieira - Sou curioso.
O Sr. Lomanto Júnior- Não quero que a Bahia seja exclusivista no que
tange ao plantio do cacau. Se Rondônia, se outras regiões brasileiras têm as
mesmas condições pa:ra acolher essa lavoura, e se há, é bem verdade, pequena
superprodução, não vejo por que o Governo deixe de plantar o cacau em
Rondônia. Apenàs divergimos da orientação, quando são utilizados recursos
da Bahia, que não é do Governo, e sim recursos provenientes de uma taxa
cobrada do próprio produtor do cacau, para plantar cacau em outros Estados. :t: a única divergência que temos. Quanto à borracha, que V. Ex• vem defendendo com tanto brilho, ninguém ainda atentou para o aspecto social que
V. Ex• está aí a defender no seu pronunciamento. É um dos fatores, e hoje a
grande preocupação do Brasil, inclusive como um dos componentes de combate à inflação, esse mal terrível que degrada a economia nacional, um dos_
componentes desse combate à inflação é exatamente parar, estancar a sangria
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migratória que se processa no BrasiL O que estamos vendo, Sr• Senadora, é
exatamente um êxodo desordenado das populações interioranas, -SObretudo
das populações do campo, das populações rurais, para as periferias das grandes metrópoles, formando esse cinturão de miséria que é hoje uma ameaça à
própria segurança nacional. V. Ex.~' defende a criação de mercado de trabalho,
e esse é um grande mercado que se pode criar na Amazônia, exatamente com
o incentivo do plantio da própria borracha nativa, como também precisamos
plantá-la no sul da Bahia, que tem as mesmas condições da Amazónia para
receber a borracha cultivada, a he~·ea brasiliensis. Então, nobre Senador Evelásio Vieira, não hã, neste ponto, por parte do Governo, nenhuma contradição ou mesmo uma falta de orientação no trabalho agrícola. Nobre Senadora Eunice Michiles, o discurso de V. Ex' está apropriado. V. Ex' defende o
aspecto social, para cobrir o aspecto econômico, tão bem entendido pelo ilustre Senador Luiz Cavalcante. Não temos por que importar borracha, pois temos condições mais favoráveis, neste País, não só em toda a Região Amazônica como no sul da Bahia, para exportar borracha para o Mundo inteiro.
Não há país no Mundo que tenha as condições propícias que possuímos. Parabéns a V. Ex• Cumprimento o eminente Senador Evelásio Vieira pela sua
oportuna intervenção, querendo apenas explicar: vamos plantar borracha na
Bahia, vamos cultivar cacau em Rondônia: porque, assim, estaremos criando
riquezas, e com essas iremos como conseqüência, aumentaremos a exportação que produzirá divisas, pagando as nossas dívidas e mantendo a soberania nacional.

O Sr. Evelásio Vieira -

•

•

Permita-me, Senadora, por gentileza? Serei bre-

ve.

A SR• EUNICE MICHILES- Pois não.
O Sr. Evelásio Vieira- O discurso que o Senador Lomanto Júnior acaba de embutir no pronunciamento de V. Ex• vai ser reproduzido amanhã na
imprensa da Bahia pelo Governador Antônio Carlos Magalhães, porque o
cacau tem uma grande expressão na economia daquele Estado. Pois bem, o
cacau, hoje, já estã sendo produzido em Rondônia, no Estado de V. Ex~. em
Mato Grosso e no Pará. Daqui a três anos, teremos uma superprodução de
cacau no Brasil, e não teremos condições de absorvê-lo nem no mercado interno nem no mercado externo, e os produtores de cacau da Bahia sofrerão as
conseqüências dessa política errónea. É isto que não desejamos e não queremos, Senadora Eunice Michiles. Vamos plantar a borracha, vamos produzir a
borracha no Estado de V. Ex•, na Amazónia e vamos plantar o cacau na
Bahia. Estou dizendo isto também com espírito de colaboração, para que, na
seqUência, o Senador Lo manto Júnior corrija o seu discurso, senão vai ter um
prejuízo eleitoral na Bahia nas eleições de 1982, porque o Sr. Antônio Carlos
Magalhães está de olho para ferir os pontos vulnerâveis do seu amigo de ontem e adversário de hoje, o Senador Lomanto J únioi.
O Sr. Lomanto Júnior - Não somos egoístas, a Bahia não pode ser
egoísta, pois é a mãe da Pátria. Achamos que, enquanto o cacau ti~er condições de mercado, devemos plantá-lo na Bahia ou em qualquer outra região,
e o mesmo em relação à borracha. Não tenho por que retificar o meu pronunciamento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex' um aparte?

•

•

•

A SRA. EUNICE MICHILES- Pois não. Ouço V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É para parabenizâ-la, nobre Senadora Eunice Michiles, pelo seu pronunciamento e dizer, apenas- não vOu
falar sobre Bahia nem cacau - que não concordo, por exemplo, que, na
questão da borracha, o seu habitat natural seria a Amazônia, mas temos a
borracha no sul da Bahia, com o que não concordo - repito - é que 60%
dos recursos do PROBOR estejam indo para São Paulo. É este o ponto com o
qual não concordo, e entendo que V. Ex' tem toda razão em defender que os
recursos sejam aplicados naqueles locais onde tem sido tradicionalmente cuiM
tivada a borracha. Era apenas este o ponto de vista que desejava inserir no
seu pronunciamento.
O Sr. Gastão Mül/er- Permite V. Ex' um aparte? (Assentimento do ora-

•

dor.)

Nobre Senadora, antes que V. Ex• conclua, desejo, em primeiro lugar,
solidarizar-me com V. Ex•, pois sou, também, de um Estado amazónico Mato grosso. Em segundo lugar, ressalto que há um ditado popular que diz
que "quem chega primeirO, bebe ãgua limpa". O nobre Senador Jutahy Magalhães disse tudo que eu desejava falar. Realmente, o cacau é nativo da
Amazônia e foi levado para a Bahia. O nosso Mato GrossO, na região de Aripuanã, tem cacau nativo em imensa quantidade, e agora estamos aprendendo
a colhê-lo, sem sacrificar as árvores com problemas ecológicos. Em terceiro
lugar, o Senador Jutahy Magalhães antecipou, que os maiores recursos para a
plantação de seringueiras estão indo para São Paulo. O Estado de S. Paulo de

•
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hoje publica uma notícia dizendo que os maiores rivais das plantações de café
em São Paulo são a borracha e a cana-de-açúcar para o ãlcool. Congratulome com V. Ex• pelo discurso que profere, pois representa o pensamento de todos os amazônidas.
A SRA. EUNICE MICHILES- Muito obrigada a V. Ex• Acho que o
Gov_erno tem razão, e equilibra a sua política agrícola, quando procura desenvolver, em cada regiãci, aquele produto vocacional. Quanto à borracha,
pela nossa· deficiência,-peta carência que temos, pelo que ela poderia significar
em termos da nossa balança de pagamentos, e sobretudo pelo que ela pode
significar se vier a faltar, se uffi dia vier a ser formado também um cartel pelos
seus produtores, as dificuldades que enfrentaríamos; quanto à borracha, deve
continuar sendo incentivado o seu plantio em todos aqueles Estados que mostrem vocação e possibilidade de produção. Este é um p~nsamento provavel-mente não técnico, porém político.
Por achar de justiça, acrescento ainda que o Presidente da SUDHEVEA
tem sido malhado violentamente e tem sido responsabilizado pela presente situação. Conheço-o apenas de vista, mas me parece que S. Ex• tem sido responsâvel pelo entusiasmo e pelo estímulo que houve. De avião, de jipe, de canoa, sei que tem viSilã.do praticamente todas as plantações de seringueiros do
País, reunindo os colonos, dando-lhes orientação, sobretudo transmitindolhes entusiasmo e confiança do Governd ·que ele representa; é, por isso, para o
seringalista, o símbolo do Governo; sua palavra se confunde com a palavra
do Governo, e por isto tem sido .. cUlpado". ~. todavia, totalmente injusto
imputar-lhe a culpa da atual situaçãoA
Daí por que fazemos desta tribuna um veemente apelo aos responsáveis
pelo PROBO R II e, em especial, ao _Ministro Delfim Netto,_ no sentido de que
sejam urgentemente liberados os recursos destinados a esse Programa, a fim
de que se cumpram os contratos assumidos, pois é regra universal de Direito
que o contrato é lei entre as partes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago, aqui, a preocupação dos homens de
minha terra que, com esforço e suor, estão plantando as raízes de um Brasil
mais forte, os quais, espero, não sejam frustfãdos, porque, se pudermos contar com a clarividência do Governo e o e5forço do homem da Amazônia, dentro em pouco seremos auto-suficientes no que diz respeito a um produto de
importância vital: a borracha.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Consulto ao Plenârio se posso
prorrogar a Hora do Expediente por mais dez minutos, a fim de que possamos ouvir mais quatro Srs. Senadores.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Concedo a palavra ao nobre Sena-dor Jutahy Magalhães.

•

•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sena"<foieS:
--- Em primeiro lugar, quero apresentar aqui os meus agradecimentos aos
Srs. Senadores que compareceram à sessão do Congresso para votar uma
Proposta de Emenda Constitucional, que não é de minha autoria, mas de todos nós. De qualquer maneira, o senado deu número, e foi ela aprovada. Hav.erá uma nova tentativa, na terça-feira pr6x1rila, quandO a Câmara serã chamada a votar essa emenda constitudOõal. Sobre este mesmo assunto- e vejo
a bancada da imprensa vazia - eu desejava fazer um apelo à imprensa, um
apelo para ·que ela nos ajudasse a convocar os Srs. Deputados para esta sessão de terça-feira.
Quero transcrever nos Anais, Sr. Presidente, um editorial de O Globo, do
dia de ontem, 24 de setembro de 1981, em que diz: "O país dos mais velhos."
"O PAIS DOS MAIS VELHOS

•

A população brasileira está ficando mais velha, conta-nos o
censo, e isto é uma notícia -boa e má.
Boa, porque revela uma conseqüência da redução da taxa de
natalidade. Ela caiu 0,4 por cento nos últimos dez anos, sinal seguro
de que a explosão demográfica está contida.
E má. Não apenas porque - como aponta o Presidente do
IBGE- tendem a crescer os custos da previdência sociã.l. Este, afinal de contas, é problema que se resolverá, como· os que atualmente
afligem o setor, com melhor adminsitração e mais cuidadoso planejamento.
O Brasil está acostumado a se definir como um país de jovens, e
certamente ainda o é. Mas os números que comparam os dois últimaos censos_ são inflexíveis: quase 5 por cento de queda na faixa dos
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menores de 14 anos, quase quatro por cento a mais entre 15 e 64
anos, e elevação também do número de brasileiros com mais de 65 .
A tendêrida, portanto, está instalada. E, por uma vez que seja,
podemos encarar um problema antes que adquira contornos dramáticos. A experiência externa pode ser, no caso, de S:rande utilidade: o
envelhecimento da população acompanha o desenvolvimento, e as
nações ricas do mundo há muito enfrentam o fenômeno.
Na parte exclusivamente assistencial, onde se situam as necessidades dos velhos inativos, o fundamental é a alocação de recursos
para programas previdenciârios e para o desenvolvimento da medicina geriátrica. Mas há também uma série de atenções que a sociedade deve ter em relação a seus membros mais velhos: passagens e
ing-ressos reduzidos, dispensa de entrar em filas, facilidades de lazer
(que vão desde bancos em praças até a impressão de livros com letras grandeS) etc .
Trata .. se, em suma, da aplicação, no âmbito da comunidade e
do Estado, das regras tradicionais da polidez e do respeito.
Quanto aos cidadãos idosos, porém ativos, a questão se torna
mais complexa. O fundamental, aí, é uma nova atitude que não revele apenas generosidade e compreensão, mas também o interesse
- que é de todos- de manter na força de trabalho da Nação um
contingente cujo potencial de produção está longe de ser esgotado.
Para que essa nova atitude se instale, muitos preconceitos precisam ser derrubados. Nos países dos jovens é costume afastar de
cena os mai· velhos, iniplacavelmente, em quase todos os setores de
ati vidade .
No País dos já não tão jovens, precisamos achar lugar para todos. Com o tempo descobriremos - talvez com uma surpresa que
nossos decanos receberão com sábia ironia - que a maturidade e a
experiência fazem boa mistura com o dinamismo e o amor pelas
inovações."
Lamento Sr. Presidente, ter ouvido uma explicação do porquê não se deveria aprovar essa emenda, quando se disse que a velhice não precisaria ser
incluída na Constituição, porque já seria uma obrigação o amparo à velhice.
Então, eu pergunto; para que esse artigo? Por que então a Constituição
fala que dispo rã sobre assistência à maternidade, à infância, à adolescência e
sobre a educação dos excepcionais? Será que essas também não são obrigações do Governo? Essas faixas etárias também não merecem atenção do
Governo? Ao incluirmos a expressão 4 'à velhice", na Constituição, nós estamos aí criando condições para que seja feita uma legislação específica, quase
que tornando obrigatória esta legislação a favor de uma faixa etária que merece a atenção de todos nós. Como diz esse editorial de O Globo. felizmente,
nós temos tempo de preparar uma política para atender a um país que está se
tornando, cada dia mais, um país de mais idosos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNTOR (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O vigoroso matutino da rriinha terra, O Jornal da Bahia, está completando 23 anos de exiStência - profícua e dinâmica existência.
,
Jornal que durante este curto período de vida tem sido fiel intérprete dos
sentimentos libertários da velha Bahia.
Jornal que neste curto período da sua existência tem sido o paladino na
defesa das liberdades públicas e dos direitos individuais da minha terra.
Cumpro nesta hora um dever, um dever de cidadão e de representante da
Bahia neste Congress-o, para manifestar ao seu Diretor, Dr. João Falcão, e
através dele estender a quantos trabalham naquele dinâmico matutino, as homenagens desta Casa, o reconhecimento do Senado Federas, pela grande luta
nestes 23 anos, vencendo barreiras, sujeito a perseguições, enfrentando os poderosos. O Jornal da Bahia tem sido uma voz alta a clamar contra os que
atentam contra as liberdades públicas, contra os que se insurgem contra os direitos humanos.

O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem!

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Quero homenagear o O Jornal da Bahia
como se estivesse homenageando a imprensa brasileira ...

O Sr. Dirceu Cardoso- Muito bem!
O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... a essa imprensa que se constitui em
orgulho para todos nós, a essa imprensa que informa, a essa imprensa que
transmite, a essa imprensa que interpreta, a essa imprensa que traduz os sentimentos de um povo livre, que quer, cada vez mais, viver numa sociedade livre, a essa imprensa na plenitude da sua liberdade. Que maior homenagem
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poderíamos prestar ao O Jornal da Bahia senão dizer que defendemos a liberM
dade de imprensa como a nossa própria liberdade individual. Sem a liberdade
de imprensa, até a própria liberdade individual desaparece, o despotismo
sobrevive, o poder dos fortes é ainda mais forte.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Muito bem!

O SR. LO MANTO JúNiOR - Com e.stas palavras, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, encerro minha homenagem contemplando, aqui, na nossa triM
buna de honra, o diretor de um jornal da minha terra, de um vespertino que
se consorcia nos mesmos propósitos, que se alia nas mesmas intenções, o di reM
to r da Tribuna da Bahia, esse brilhante jornalista que é Joacyr Goes:TrabaM
!bando juntos, diria mesmo hâ quatro anos, ele e .\cão Falcão estão realizanM
do um trabalho, estão realizando uma missão, estão transmitindo uma mensagem, a mensagem sempre renovada da Bahia livre, da Bahia portadora e inM
térprete sempre dos sentimentos libtrtários de nossa Pátria. (Muito bem! Pa!M
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para registrar nos Anais da Casa, a passagem do octogésimo aniversário
do Professor Haroldo Valadão, sem dúvida um dos mestres do Direito neste
País, que ainda hoje exerce a cãtedra, divulga livros e comparece, como representante do Brasil, a numerosos congressos internacionais.
O Senado não poderia deixar de registrar esse acontecimento para conhecimento daqueles que vieram depois de nós e para alegria dos que ou foM
ram seus alunos ou apren·deram nos seus livros.
O octogésimo aniverSário do PrOfesSor Haroldo Teixeira Valadão é moM
tivo de júbilo para todos nós, tanto mais quando ~.vigor de urna perene juventude, S. Ex• continua servindo aO tarasil e servindo às letras jurídicas do
País. (Muito bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, último orador inscrito para o período de breves comunicações.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para uma comunicação. Serri revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A nossa palavra daqui do Senado se derrama sobre a Nação brasileira,
em todos os seus eventos e em todas as suas oportunidades. E do interior do
nosso País volta a este plenário a comunicação das grarides datas, das pãginas
de sofrimento e de luta, dos momentos de vibração das suas populações.
Hoje, Sr. Presidente, refiro-me a dois munidpios do meu Estado; um, encerra a semana de suas comemorações e, outro, a inicia com grandes festividades.
O Município de Afonso Cláudio, na zona serrana do meu Estado, encerra as comemorações que tiveram seu ponto alto no início da semana, com a
presença das altas autoridades do Estado e de grande número de Prefeitos,
Deputados Federais e Senadores às suas festividades. Portanto, Sr. PresidenM
te, eu me congratulo com a população, as autoridades, a Câmara Municipal
d'e Afonso Clãudio pelos festejos do seu dia do Município.
Também, registro, com muita satisfação, as festividades que se desenrolam, de hoje até domingo, no Município de Guaçuí, no sul do Estado, vizinho
do meu município e um dos maiores e mais progressistas mUnicípios do meu
Estado. Guaçuí, Sr. Presidente, que deu hã poucos.anos um governador de
Estado e que marca, na política do Estado, sua posição destacada pelos seus
homens, pelas suas eminentes figuras, pelos seus filhos ilustres, abriu, esta semana, a sua. grande exposição de pecuãria, com amostra de milhares de matrizes de gado leiteiro, do melhor gado leiteiro daquela zona e que é o ponto
r alto," talvez, das comemorações da semana agro pecuária que Guaçuí registra'.
Além disso, o desfile escolar, a que amanhã assistiremos naquela cidade, é
uma demonstração da pulsação daquele Município no sentido do seu futuro.
Portanto, Sr. Presidente, as minhas congratulações com esses dois MuM
nicípios do meu Estado, Afonso Cláudio, cujas comemorações se encerraram,
e Guaçuí, cujas comemorações se iniciam e se encerrarão no próximo domin't go. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a Hora do Expediente.
PassaMse à

ORDEM DO DIA
Não hâ quorum para deliberação.
Em conseqüência, deixam de ser s'ubmetidos a votos todos os itens da
pauta de ·hoje, uma vez que as matérias neles contidas dependem de votação.
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São os>eguintes os itens cuja votação é adiada
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como cáriclusão de seu Pa~
recer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza 'O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação Qe
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), çiesticiado ao programa de investimentós do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-=-de Cons_tituição e Justiça, /? pronunciamenta: pela constitucionalidade
e juridicidade, com -voto vencido do Senador Hugo Ramos; .iP pronunciamento: favorável à Emenda n'i' 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Sefl.ador Mendes Canale; e
-de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n~' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.

•

•

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PÀRECERES, sob n•s 248 e 249, de !9SI, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
-de Saúde, favorável.

•

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, te~do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.

•

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'il 608,
de 1981. com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053. 100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua díviDa consolidada, tendo
PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 93, de 1981 (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 Justica, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

•

•

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte- milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
7
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de MarinS"á (PR) a contratar
operação de crédito no valor de CrS 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove

•
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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 Con:llituicão e Justiça, pela conStit1:1cioná1idade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favor-ável.

8

•

•

•

Votação, em turnO único, do Projeto de Resolução n<? 205, de 1980 (apre~
sentado pela Comissã-o de Economia co-mo ·coitclusão de seu Par~cer 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 oitentã e OitO- centavos) o montánte de sua dívida consolida·
da, ~endo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pera constitii.CTOriaJ.ídade.ejUrididdade; e
- de Municfpios, favorável.

40.95_5.908,72 (qUarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, nove~
centos e oito cruzeiros e setenta e· dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n•s 410 e 411, de !981, das Comissões:
- de Constituição e Justica. pela· constitucionalidadl\ e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munícfpios. 'favorável.
15

Votação, em turno único, do Pi-ojeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conClusão de seu Parecer n9 12, de
1981), que· autoriza ·a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cri 6.0 I 7.802,61 (seis· milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e um centavo-s) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

9

16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 5, de 1981 (apre~
sentado pela Co~issão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 15, de
1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos cinqUenta e seis mil, setecen~
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de su·a dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

10
Votação, em turno único, do Pfojeto de Resolução n9 68, de 1981 (apre~
sentado pela ComiSsão de Economia como conclus_ão de seu Parecer n 9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela Constitucionalidade e juridlcidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.
11

Votação, efu turno único, do Projeto de Resolução n9 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econon1ia 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, quatrocen~
tos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionàlidade e juridicidade: e
- de Municípios. favorável.

12

•
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Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n<? 7, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqi.ienta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeirOs) o inontrinte.de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões:
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráveL

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução nY 84, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia corno ~o~clusão d~ seu Pii~ecer n9 ~85,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e noVe milhões: Seteúntos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e ciriqi.fehta e sete 'centaV"Os) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de. 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.ejuridicidade; e
- de Municipios, favOrável.

•
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000;00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruZeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Mun~·c(pios, f3vqrãvel.

e

17

18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiçil, pela constitucionalidade e juddicidade; e
- de Municípios, favorável.

19
Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n"' 88, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 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 no 595, de 1981, da Comissão
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e jurid_icidade,

13

20

V9taçãd.• ~m turno· ú~ic~; do Projeto de Resolução nQ 8, de 1981 (apre~
sentado pela CoiDiss~O de Economia como COnclusão de seu Parecer n9 24, de
1981 ), que 3.utoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29-.272.025,36 (vi~~e e riove inilhõ·~; duzentos e-setenta e dois mil, vinte e cin~
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o mo'ntante de sua dívida consolidada,
.tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, .das Comissões:
~,d'e Constftui('ào e. JustiÇa, ·pela constituciOnalidade e juriQicidade; e
.:...._ ~e.Munidpios. favo'rãvel.·
·

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela CÓ!flissão de Economia como conclusão de seu Parecer' n9 675,
de 1981), que- aUtoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ l30.2fJ.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 198Í, das Comissões:
-de Çonstitulcão e JustiÇa. pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Munici'pios. favoráveL

14

21

VoiaçãÚ,.em turn~ úriiCO, do ~rojeto de__ ~esol~ção.n9 64, de 1981 (a"preserltado pela Corníssão ~e Economia como conclu~ão de seu Parecer n9 409,
de 1981), que.autoriza a Prefeitura Municipal d~ Itatiba (SP) a elevar em Cr$

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre~
sentado pe1a Comissã-o de Economia como" conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
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em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econoriiiã. como conclusão de seu Parecer n'? 678,
de 1981), que autoriza a Prefeifura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
CrS 526.716.000,00 (quinheritos e Vlrite e-Seis milhões, setecentos e dezesseis

mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituif;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nF>t 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nF>t 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em CrS 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, SQb n' 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituiçãp e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
24

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos MinistrOS do Exército, di-Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26

Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos teimas 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 empreg~dos_ e
empresãi'íos na adminiStf<içao da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS),
27

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O N ardeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasr7, edição de 23 de junho de 198 L
28

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando ur"gência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979. do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
29

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n922, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educacào e Cultura, favOiâVel.

30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe-
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las pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com·
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto _vencido do Senador José
Lins;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

•

31
VOtação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art._ 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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 A der~
bal Jurema.

•

32

Votação, em primeiro hirnõ (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 Justica. pela inconstitucionalidade.

•

33

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos ·do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade.
34

•

Votação, em primeirO- turno (apreciação preliminar da constitucionalidade 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 inconstitucíonalidade e iniuridicidade.
35

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 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 elev-ar em
CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dírceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de ConStituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Voltando à lista de inscrição de
oradores para a sessão de hoje, concedO a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.

•

•

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos me trazem à tribuna. Um dos pontos, sobre o impedimento para o exercíCio da Presidência da República, nas hipóteses que êspecifica
e, outro, é para que conste dos Anais do Senado a seguinte nota:
"A Bancada do PMDB na Assembléia Legislativa, tendo em
vista a injusta agressão ao seu Líder- Deputado Amilcar Padovani
--contida na carta do Presidente da Associação dos Delegados de
Polícia de Minas Gerais divulgada à imprensa, declara:
1 - A sua inteira e integral solidariedade ao Deputado A mil~
car Padovani que ao sugerir projetas de lei disciplinando o funcio~
namento da Polícia Civil, agiu no estrito cumprimento de seu dever
de legítimo representante do povo;

•
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2 - Que considera ofenSIVa ·a- todos os Deputados, as referências ao Líder do Partido, em razão do caráter de intímidação e falta
de respeito à própria Assembléia LegiSlativa;
3 - Que a exigência de dedar8.ção de bens-, de 4 em 4 anos,
não constitui qualquer represália à classe de delegados de polícia,
porque a ela estão sujeitos todos os exercentes de cargos públicos,
entre os quais o Presidente da República, o Governador do Estado,
Deputados, Senadores e Prefeitos, sem que isto signifique desconfiança, mas sim, resguardo da própria função pública, não se justificando o privilégio da exclus_ão de quaisquer categorias funcionais;
4 - Que estranha a reação do Presidente da Associação dos
Delegados de Polícia, uma -vez que os policiais corretos e cumpridores de seus deveres, não têm porque temer a ação da Corregedoria
de Polícia, esteja esta subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública ou à Secretaria de Estado de Interior e Justiça;
5 - Que o PMD B entende e reconhece como legítima qualquer pressão que a sociedade civil, através de entidades representativas, possam fazer sobre os representantes do povo, mas repudia o
carâter intimidatório que o PresídeOfe-da Assodaçã·o-de Delegados
de Polícia quer exercer sobre o mandato outorgado pelo povo ao
Parlamentar;
6 - Que o PMDB entende as referidas declarações nas suas
exatas dimensões: uma vã tentativa de desviar a atenção do fato
mais grave que é a apuração de responsabilidade pelo seqilestro do
Agente de Segurança da Assembléia Legislativa, bem como criar um
clima emocional que· dificulte a punição dos culpados;
Que a Bancada do PMDB, por fim, confia na apuração ao soberano Poder Judicíãrio para o neces_sãrio julgamento, Conforme
determinação do Governador do Estado, em compromisso com o
Poder Legislativo, na pessoa do se:u Presidente, Deputado José Santana de Vasconcelos.
Belo Horizonte, 24 de setembro de 1981:"
Sr. Presidente, aqui expressamos a nossa solidariedade ao ilustre Líder
do PMDB na Assembléia Legislativa, o nobre Deputado Amilcar Campos
Padovani.
Outro assunto, Sr. Presidente, que me traz à tribuna ...

O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.

•

•

•

O Sr. Evelásio Vieira- Antes de V. Ex• entrar no outro assunto que o
conduz à tribuna, peço a atenção de V, Ex• para manifestar também a nossa
solidariedade ao seu companheiro na Assembléia Legislativa, Líder do seu
partido naquela Casa, c ao próprio partido. Ainda ontem, tivemos a oportunidade de assistir, com tristeza, com revOlta, à denúncia feita pelo Senador
Roberto Saturnino a respeito do terror de que é_alvo o PMDB no Rio de Janeiro, através do coordenador da campanhã de S. Ex• naquele Estado. É preciso haver uma ação efetiva das autoridades em todos os sentidos, de combate
aos atos de terrorismo, na busca da identificação doS seus autores, dos seus
executores, porque é a impunidade que vai estimulando esses grupos no desenvolvimento de sua ação. E nós polítiCoS, que temos a grande missão de representar o povo, de ser intérpretes do povo, temos que ter liberdade de ação,
porque se nós continuarmos sofrendo esses ates de terror, principalmente de
ordem psicológica - e isso atinge a tOdos ~ iremos diminuindo a nossa capacidade de ação, de defender o povo, principalmente nas denúncias mais
sérias e mais graves. É por tudo isso que nós hipotecamos solidàriedade a V.
Ex•, pedindo-lhe que transmita ao Líder de seu partido na Assembléia Legislativa o nosso apoio, fazendo ver a S. Ex• que nós participatpos desta angústia e reclamamos do Governo Federal e dÕs Governos Estaduais a ação em
conjunto para se extirpar com aqueles que se de~icam a essa nefasta ação do
terrorismo no nosso Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Evelãsio Vieira, nobre Líder do
Partido Popular, meus agradecimentos a V. Ex• Veja, Se~ador Evelásio Vieira, que essa agressão -ao nobre Deputado Líder do nosso Partido na Asseinb,léia Legislativa se deu e.xatarrienti por -um fato grave: S. Ex• o Deputado
Amílcar P.adovani tentou, evidentemente sem desrespeitar a sua posição,
apresentar projeto compl~mentando a ação da Polícia Civ,il. Em face de que,
n,obre Senad<;>r Evelãsio Vieira7 · . ·
·
·
, ·
Aconte_ce que um agente de segur.ança da Assembléia Legislativa •. ao que
·consta inclusive pelo próprio depqimento desse a"gente, foi ·seqilestradq por
outros policiais, sofreu espancamentos, pOrqUe durante uina concentração às
portas da Assembléia Legislativa, face a Pm proteSto contra a carestia em
.Belo.Horizoitt~, esse agente .d~ segurança teria.i~pedido.a entrada de poli-
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ciais nas dependências da Assembléia, sofrendo depois uma agressão por outros policiais, porque havia exercido a sua função de Agente de Segurança da
Assembléia Legislativa. Esse caso tornou-se tão grave e é tão grave, Senador
Evelásio Vieira, que exatamente estabeleceu um problema seriíssimo entre o
Poder Legislativo de Minas Gerais e o próprio Governador do Estado.
Mas, ainda ontem, falando com o Presidente da Assembléia, o ilustre
Deputado José Santana de Vasconcelos, confirmava S. Ex• que o Governador está devidamente informado do que se passou e está no firme propósito
de apurar os fatos. É exatamente como diz V. Ex• Hoje é o próprio agente de
segurança, um próprio policial que é seqüestrado por outros policiais, Pelo
menos nas informações que ele transmitiu depois do seqilestro, e veja V. Ex• o
que nos conduz exatamente a isto: é a impunidil.de que estã levando exatamente a isso. Muito obrigado a V, Ex•

O Sr. Henrique San ti/lo -

V. Ex• me permite?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Henrique Santillo - Queira, por favor, levar também ao nosso
companheiro de Minas Gerais a nossa modesta solidariedade e sobretudo a
esperança de que a evolução democrátiCa do País dê à sociedade força sufiCíente para isolar, de urna vez por todas, esses focos de vandalismo, de desrespeito aos direitos da pessoa humana e, sobretudo, de resistência ao próprio
processo de evolução democrática. Queira, portanto, levar essa-solidariedade
que, estou certo, é de todo o nosso Partido.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex::t que é um homem que tem raízes no meu Estado, homem
profundamente admir(!.do pelo nosso Partido, a nível regional, estou certo de
que a sua solidariedade neste instante ao ilustre Deputado Amilcar Padovani,
vai trazer a S. Ex• o conforto necessário nesta hora.
V. Ex'il tem razão, e é por isto que nós buscamos, insistentemente e apressadamente, a normalidade democrática, essa normalidade institucional que
há de evitar fatos como este ocorrido na Assembléia do meu Estado. Muito
obrigado a V. Exil
Sr. Presidente, o outro assunto é o que trata do impedimento para o
exercício da Presidência da República em determinadas hipóteses. Veja V.
Ex'il, Sr. Presidente, que apresentei, a 14 de agosto deste ano, um projeto dispondo que constituiria impedimentO para o exercício da Presidência da República encontrar-se o r~spectivo titular sob o efeito da anes.tesia geral para
fins terapêuticos, e diziâ.,- no ari.- 2'i':
"Art. 29 O Vice-Presidente exercerá o Poder Executivo durante o período referido no artigo anterior, até que o Presidente recupere a plenitude das sUas funções intelectuais. Uma junta médica constituída por, no mínimo, 5 (cinco) especialistas, atestará a aptidão do
Presidente para reassumir as suas funções."
lsto foi apresentado, Srs. Senadores, a 14 de agosto deste ano.
O impedimento, SR. Presidente, se deu, o que me leva, neste instante, a
requerer a V. Ex::t a retirada deste projeto, nos termos do art. n~' 280, cm caráter definitiVo, e apresentamos,-Sr. Presidimte, o seguinte projeto, mais abrangente:
"PROJETO DE LEI DO SENADO NO
, de 198I
Dispõe sobre o impedimento para o exerdcio da Presidência
da República nas hipóteses que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Constitui impe-dímento para o exercício da Presidência da República encontrar-se o respectivo titular:
I - acometido de distúrbio cardio-vascular ou síndrome neurológica que requeira internação ou repouso;
II -sob o efeito de anestesia geral para fins terapêuticos;
III - privado da plenitude de suas funções intelectuais seja por
motivo de enfermidade ou em razã_o do uso de medicamentos que
causem tal feito.
Art. 2~' Constatada por junta médica-a ocorrê1.cia de uma das
hipóteses previstas no artigo anterior, será o fato imediatamente comunicadp ao Presidente do Congresso Nacional pelo próprio Presidente da República ou •. na sua impossibilidade, pelo Ministro Chefe
da Cªsa CiViL
Parágrafo úilico. A junta médica Úrá constituída por, no
mínimo, 5 (cinco) especialistas. ·
·
· Art: 39 ·. Rece"bidã. a comunicaçã9 devidamente acompanhada
do laudo médico competente, serã convocada sessão conjunta, nas
24 (vinte_e quatro) horas seguintes, par3: deliberar sobre o impedime-nto do ~residente da República .
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Parágrafo único. Poderá o Congresso Nacional determinar a
realização das diligências que julgar necessárias antes de apreciar o
mérito da questão.
Art. 49 Ocorrendo o impedimento durante o recesso parla-.
mentar, será dado conhecimento do laudo_ médico _aos ·membros da
Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que deliberarão a respeito.
Art. 59 Reconhecido o impedimento do Presidente da República parfj. o exercício do cargo, assumirá imediatamente o exercício do Poder Executivo o Vice-Presidente da· República ou, na sua
imposslbilidade ou ausência, uma das aUtoridades enumeradas no
artigo 78 da ConstituiÇão.
Art. 6• O Presidente da República reassumirã ~uas funções
quando _a junta médica considerá-lo apto.
Art. 7fl Esta lei entra em vigor na 'data de sua _publicação.
Art. 8• São revogadas as disposiçõeo em contrário."
Sr. Presidente, o projeto tem a seguinte justificativa, e aqui eu chamo a
atenção do Senado Fed~ral para alguns aspectos interessantes, sobretudo,
para aqueles que são constitucionalistas ou advogados.
Sr. Presidente, hã o impedimento, hoje, do Senhor Presidente da República. E se amanhã, durante o recesso parlamentar, o Sr. Vice-Presidente
da República, no exercício da Rresidência, por este ou por aquele motivo for
impedido? Vamos bater na madeira para que isto não aconteça. Mas, o que
aconteceria no País com o Congresso Nacional em recesso? A ConstituiÇão
determina, no seu art. 79, o seguinte:
"Art. 79. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
far-se-â eleição trinta di"as depois de aberta a última vaga, e os eleitos completarão os períodos de seus antecessores."
Veja a situação artômala que teríamos no Brasil. Um Presidente já 'impe'dido e um Vice-Presidente impedido durante o recesso do Congresso.

o Sr. Bernardino Viana -O Pre'sidente da Câmara dos Deputados assumiria.
O SR. ITAMAR FRANCO- Boa descoberta a de V. Ex• O Presidente
da Câmara dos Deputados assumiria, não é verdade? Eu pergunto o seguinte:
no processo indireto que aí está, quem é que vai convocar eleições dentro dos
30 dias?
o Sr. Bernardino Viaila- O Cõngresso Na~ionat 'ou o Tribunal Eleito~
ral. O Tribunal Eleitoral, que é o Poder Judiciârio ...
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• jã começou a confundir. Não tem
nada de Tribunal Eleitoral. V..Ex• quer dizer que, na linha sucessória- é
bom que V. Ex• pegue a ConStituição, p·elo menos, é mais fácil conversar com
V. Ex'- na linha sucessória nós teremos com o imp~imento do Presidente
da República, assume o ViceMPresidente da R~púb~ic~. Se este-também fOr
julgado impedido, a Constituição, no seu art. 79, determina a elei9ão do Presidente da República e do Vice.
O Sr. Passos Pôrto - Se for declarado vagq.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos pcir partes. Quando eu apresentei
o projeto, em agosto, todo mu~do achou que era U.In absurdo.
O Sr. Passos Pôrto - Não.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vejo que o projeto se tornou damaior
· atualidade, lamentavelmente, com a doença do Presidente Figueiredo.
O Sr. Passos Pôrto- O projeto de-v. Ex•, me p~rmita, vem preencher
uma lacuna que, até então, os constitucionalistas não tinham visto. ACho
mesmo que o projeto de V. Ex•,_~se _apresentado agora~ a~nda não é·qabra·ngente. Por exemplo, V. Ex• ainda não pÍ'evê a figura do seqUestro. Na hipótese do seqUestro, na hipótese de outras formas de doenças impeditivas, porque
não é só distúrbio cardiovascular ...
O SR. ITAMAR FRANCO -

V. Ex• estã sugerindo seqUestrar o ...
O Sr. Passos Pôrto _-Não, é porque V. Ex• falou, ainda hâ pouco, e, nãosei sei por que, talvez o meu subconsciente ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Aí íâ é mais perigoso ...
O Sr. Passos Pôrto - Há outras doenças, por exemplo - e nós temos
aqui médicos que poderiam anunciar- que tambêm fazem com que o Presidente seja impedido do seu exercício. Não é só a doen_ça cardiovascular, mas
uma série delas. Inclusive hã até presidentes portadores de doenças congênitas, ·epilepsia e outras coisas mais, que deveriam sei" previstas numa dessas
formas ~o projeto que V. Ex• apresenta. Quero congratular-me com ,V. Ex•
quando traz ao debate, na oportunidade, um assunto da maior hpportância e
que a so-ciedade brasileira está constatando nes_ta semana.
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O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, nobre Senador Passos Pôrtp, inclusive, digo_ no art. 29 E claro que, ao examinar o impedimento do Senhor Presidente da República,·nós não teríamos necessidade de localizar todas 3.s doenças. É uma colatioração -que estamos apresentando ao Congresso
NacionSl que, evidentemente, terá que s'er analisada pelos constitucionalistas
do parlamento.· Mas, digo o seguinte:

•

..Constatada por junta q1édica.a ocorrência de uma das hipóteses previs~as no art. anterior, será o fato imediatamente comunica. do.""
.M~s.

digo também o seguinte:

.

" ... privado da pleniturl:e.das suas funções intelectuais, seja por
motivo 9e epfermidade ou em r~zão de um medjcamento que cause
efeitos."
Entà:o, é evidente...
O Sr. Passos Pórt'o- V. Ex•
de distúrbio· de natureza mental?

f~la aí de natureza mental, não ê? Privado

..

·

O SR. ITAMAR FRANCO - Evidentemente. Quando eu lembrava
esse asPecto e !iiscutia com o nobre Líder ...
O Sr. ·P~ssos Pôi'to -· SaOe V. Ex• que nó~ temos um caso no Brasil, muito1conhecido, do Delfim Mor:eira, Cra um vicc-presiderite louco. Hã o caso,
por exemplo, nos Estados Unidos, do Presidente Woodrow Wilson que enloqueceu·e-cujos:atcis da presidência eram assinados pela senhora dele, e ninguém sabia. Só_ depois é_ que se veio Saber que era a senhora do Presidente
Woodrow Wilson que dirigia a nação,, a s~gtinda espos~ dele, conforrrie afir..
ma o Senador Gastão Müller.'Veja bem ,V. Ex• que esse ê um assunto muitO
importànte, que merece realmente um debate, um estudo pelo Congresso Nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO~ Muíto obrigado. Sr. Presidente, é exalamente a tentativa de abrangência que dou ao meu primeiro projêto.' Como
não poderia emendá-lo·do plenário, fui obrigado a me socorrer do Regimen..
to, atravês do art. 280, pedindo a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei n9 214, para apresentar, no dia de hoje, este projeto que tenta regula..
mentar- e é preciso- que se faça com a maior urgência- os casos de impedimento do Senhor Presidente da República e·do Sr. Vice-Presidente daRepública.
O Sr.· Dirceu Cardo~o- Permite-_me V. Ex• um aparte?

•

•

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.

O Sr. DirCeu Cardoso- _Nobre Senador, o projeto de V. Ex• é de grande
oportunidade, pois regUla dispositivO constitucional que não está ainda regulamentado, como Q caso da substituição do Presidente pelo Vice-Presidente.
Na oportunidade, nós tivemos, aqui no Congresso, dos grandes professores,
dos eminentes constitucionalistas, uma confusão primária. E ouvimos, quando'nos manifestamos, dentro da nossa humildade de conhecimento de Direito
Constitucíonal, que não havia necessidade de se chamar o 'congresso para se
proceder à substituição do Presidente pelo Vice-Presidente, neste caso que
passou ...
O Sr. Bernardino Viana - Art. 78.
O Sr. Dirceu Cardoso- Ouvimos de parte de um Deputado o não apoiadp .como se fosse um berro de mil homens, um berro de mil homens, mostrando a santa primária ignorância de S. Es• E vimos, à tarde, chegar o oficio da
Casa Civil comunicando o fato. Estã acabada a coisa, estã substituído o Presidénte pelo Vice-Presidente. Uma confusão primária eiltre o exercício do
cargo e a posse. Portanto, partindo daquele nosso caso, daquela confusão primária que nós~vimos se "derramar no Congresso pelos professores e os consti..
tUcionã.Iistas da Casa, vejo o projeto de V. Ex• como uma oportunidade única-. Está nàscendo numa hora em que precisamos regulamentar esse fato, para
nãq haver confusão daqui para frente. Praza aos céus, e nós esperamos, que
não haja mais, atê o fim de nosso mandato, nenhum impedimento e nenhum
caso desses. O Senado vai ter oportunidade de receber, terça-feira às 15 horas
e 30 minutos, a visita do atual Presidente da República. Pela primeira vez, na
História Republicana -virá visüàr o Senado e a Câmara, mas quer estreitar
essa relação com os Senadores e com os Deputados, não é só com as Mesas.
Tomara Deus que não haja motivo nenhum para que nós, amanhã, tenhamos
a'opo_rtunidade de outras substituiçõ~. Quero dar os parabéns a V. Ex• pela
objetividade do seu projeto.
OSR. ITAMAR FRANCO- SÍ..nador Dirceu Cardoso, V. Ex• tem razão. Eu também entendia, apesar de nao ser advogado nem constitucionalistas que a posse deveria ser imediata. Neste meu projeto eu tento regulamen~
tar, mostrando que se deva vir ao Congresso Nacional. E numa tentantiva

•

•

•
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muito séria, Senador Dirceu Cardoso. V:eja V. Ex• que o Senador Passos Pôrto lembrou o problema do seqüestro; eu lembraria o problema do laudo médico. h claro que esse laudo médico foi feito por especialistas que merecem e
mereceram de toda a Nação a sua aprovação. Mas, digamos que, em determinado instante, em determinado momento da vida nacional, alguém cismasse
que o Senhor Presidente da República estivesse louco e cinco médicos lhe dessem um atestado de loucura. Eu coloco no projeto que, ao ser enviado ao
Congresso
Nacional o impedimento, pode o Congresso Nacional diligenciar
1
a respeito, porque o Congresso pode entender que aquele laudo não mereça
fé. E o próprio Congresso, entãO, nomearia os -Seus especialistas pa-ra o exame
do Presidente da República.
O Sr..Gastão Mülter- Nobre SCnadõ-f Itamar Ffanco, permite V. Ex•
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.

tt.

O Sr. Gastão Müller- Senador Itamar Franco, cpl}discordo respeitosa e
simpaticarríénte de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Até a discordância de V. Ex• é uma hon;·
ra para mim.

•

'

•

O Sr. Gastão .Müller- Discordo porque, aí, temos o problema do espaço vazio. Até que venha para o COil&resso, este não aceita o laudo médico,
e aí? Fica a Presidência vazia? A meu ver, sem ser-constitucionalista, a sucessão é automomática, em fUnção do impedimento declarado. A meu ver, tam~
bém, o projeto de V. Ex• teria que ser -como di~se o Senador Passos Pôrto
- uma crítica construtiva maiS abrangente do qUe essa. E não tem nada que
passar pelo Congresso. Lembro o caso do Presidente Kennedy, nos Estados
Unidos. O Lindon Johnson assumiu, em pleno avião. Agora, com o tiro no
atual Presidente dos Estados Unidos, o Ministro das Relações Exteriores assumiu o esp:iÇo iinediatamente, criarido até um mal estar político, porque o
vice--presidente da república não estava em Washington. O problema é que
não pode haver o espaço vazio na Presidência da República, a não ser por alguns instantes, vamos dizer assim, De modo que esse processo aí vai complicar, vamos ter um vazio longo, na ausência dC um Chefe de Estado. O projeto
. de V. Ex•, embora tenha as melhores intensões, mas eu_diria: e o problema
cardiovascular, e o problema que ele estabeleceu do rapto, e o problema da
loucura? Há uma série de doenças, e temos aqui o Senador Henrique Santillo
que é médico, estou falando o padre-nosso para o v"igârio. De maneira que o
impedimento declarado seria automaticamente a posse de quem o suceder,
porque pol!e ocorrer que o vice~presidente da república também esteja ern impedimento. Vamos supor que morram, em coseqíiência de uma bomba num
aeroporto, os dois, o Presidente da Câmára dos Deputados assume automaticamente a Presidência da República.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Gastão Maller, mas veja -V. Ex•
o cuidadd que tive. Primeiro, o cuidado de que o Congresso Nacional tome
conhecimento. Se~undo, eu disse q~e a comunicaÇão, o laudo médico competente, o Presidente do Congresso Nacional convocaria nas 24 horas - ele
pode convocar até em seguida, nas primeiras horas·- e V. Ex' sabe muito
bem que essas comunicações dificilmente se processam rapidamente. Foi o
caso do nosso Presidente qpe. internado às 16 horas, aproximadamente às 20
horas, o porta-voz da Presidência da República tentando dar uma satisfação
à opinião pública e atê tentando tranqüilizá-la, dizia que, internado às 16 ho~
ras- eram 20 horas e ele o porta-voz, não havia visto o.Presidente. Quer dizer, riaquele instante não tranqUilizava ninguém. Pois se ele, o porta-voz, até
àquela hora não tinha visto o Presidente, não tinha conhecimento, não tinha
nada dizer a Nação: a Nação passou a ficar intranqüila a partir dessa hora.
Sr. Presiderite, eu tive esse cuidado, mas, o meu cuidado mais sério é exatamente esse. V. Ex• lembra do debate o Senador Passos Pôrto, no seu ·aparte,
sobre o laudo médico - e daqui a pouco vai me aparteat um ilustre médico,
Senador da República, Senador Henrique Santillo, - ele não pode ser qualquer um; este laudo realmente a Nação aceitou porque ·ele é assinado por eminentes figuras da medicina. pro_fissionais altamente capacitados, um laudo
que mereceu fé do Corigresso Nacional. Pode acontecer que amanhã se resolva internar o sujeito...
·

O Sr. Gastão Müller -

Sábado

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II)

Internar na marra! ;

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• usa essa expressão. A regulamentação do processo é... que precisa ser feita. O Senador Dirceu -Cardoso, naquele
momento no Congresso; pela manhã - eo estava presente- ele tinha razão,
a posse era imediata. Aliás, não se entendeu porque não foi feita, na própria
sexta-feira, apôs o internafuento do Senhor Presidente da República quando,
evidentemente, as fulõ)çÕes sensoriais de S. Ex• já não estavam funcionarido
adequadamente.

O Sr. Henrique Santillo -

Permite V. Ex•

~6
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wJ aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer.
O Sr. Henrique Santillf?- O projeto de V. ex• estã pretendendo que, no
caso de impedimento, seja dado conhecimento ao Congresso Nacional. A
posse é imediata e automática. V. Ex' não está discordando disso. Tenho impressão que essa é a interpretação geral que se tem ouvido. Posse é imediata, é
automática. O que houve, neste caso, foi realmente um intervalo, um interstí~
cio muito longo entre a doença do Presidente Figueiredo e o anúncio da pOSse
do Vice-Presidente, sem que se configurasse, pelas palavras dos porta-vozes 1
oficiais, aquilo que o eminente Senador Dirceu Cardoso afirmou. Eu aCho
que o Senador Dirceu Ca.Idoso está certo. O Vice~ Presidente AurelianoJChaves passou a ser Presidenié da República, no momento em que se declarou o
impedimento do Presidente Figueiredo. É automática e imediata a posse. V.
ex'- apenas está, no seu projeto, determinando que se dê conhecimento ao
Congresso Nacional. V. Ex•, no seu projeto, não está nem inclusive prevendo
que o Congresso Nacional possa diligenciar quanto ao laudo médico. Ou está?
O SR. ITAMAR FRANCO- Estou prevendo.
O Sr. Henrique Santillo - Aí eu acho que já se cria um problema,
permita-me V. Ex• Eu gostaria de dizer_o seguinte: Esse problema de laudo
médico pára casoS políticos como esse...

O SR. ITAMAR FRANCO .L Só um minuto, antes que V. Ex• complemente o seu pensamento e não incorra na interpretação do projeto. Eu digo o
seguinte: Poderá o Congresso Nacional determinar a realização das diligências que julgar necessárias, antes de apreciar o mérito da questão. :E: claro que
não vou especificamente..•

O Sr. Henrique Santillo- Quero apenas uma explicação de V. Ex i quando V. Ex' diz que se dê conhecimento ao Congresso Nacional, na verdade o
COngresso Nacional não tem nada a apreciar. Correto? Não terá por quê. Seria um absurdo imaginar que o Congresso Nacional pudesse apreciar a ques~
tão da posse do sucessor.
O SR. ITAMAR FRANCO- O que quero dizer e - V. E"' como médico há de entendet que isso é possível- e respondi- ainda que não, talvez
dentro de um raciocínio lógico, ao Senador Gastão Müller- é que hojÇ:hâ
um laudo médico; foi feito-um. EsSe laudo médico merece respeito, mas amanhã pode acontecer que esse laudo médico não mereça respeito.
O Sr. Henrique Santillo- Eu gostari_a de dizer a V. ex', a respeito desse
laudo médico, rapidamente, o seguinte: essa questão do laudo médico em
questões como e!'Sa, sempre será _discutível. Realizado com a melhor das intenções, pelos melhores especialistas, em qualquer setor da medicina, um laudo médico ~e_!llpre poderá ser discutível.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sim, discutível mas aceito. Esse foi aceito.

l
O Sr. Henrique Santillo- Veja V. Ex• que a questão do laudo médico,
para se declarar o impedimento do supremo mandatário da nação, é realmente uma coisa que precisa ser muito bem estudada e discutida.
O SR. ITAMAR FRANCO- Isso é verdade.

O Sr. Henrique Santl1/o--- O problema de laudo médico, de junta médica
oficialmente reconhecida por lei, estabelecida por lei para oferecer um laudo
médico, para declarar o impedimento por doença mental ou física do Supremo Mandatário tia Nação, é extremamente discutível. Porque o poder político do País estaria transferindo para uma junta de especialistas o poder decisório de afastar o Supremo Mandatário da Nação. E. um •egócio muito sério
e todo laudo médico é discutível.
O SR. ITAMAR FRANCO- E o que aconteceu ag.:-ra, eminente Sena~
dor Henrique Santillo?

O Sr. Henrique Santillo- É uma situação de fato. Se btm que aí, no caso, o Presidente da República está no gozo de suas faculdades mentais e poderia, ele mesmo, ter assinado uma comunicação ao Congresso Nacional solici~
tando o seu afastamento provisório. Não haveria nenhum problema. Essa celeuma toda que se criou no caso do Presidente Figueiredo, foi desnecessária
se ele tivesse feito isso imediatamente.
O Sr. Gastão Müller- Mas não cabia, nobre Senador Henrique Santillo, ele comunicar ao Congresso.

O Sr. Henrique Santillo- O Chefe da Casa Civil não acabou fazendo?
Se o Presidente Figueiredo tivesse aparecido na televisão, ou tive~se assinado
aquela nota que o Chefe da Casa Civil leu para a Nação, através de toda a
Imprensa, não haveria nenhum problema, não haveria celeuma alguma, ele _
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estava lúcido. Não haveria como, portanto, duvidar do laudo médico. Nós
sabemos perfeitamente que enquanto nós não tivermos atingido aquele patamar da normalidade democrática, com o amadurecimento necessário da
Nação, para que coisas como essas, dúvidas como essas, nem passem pelos
nossos espíritos, enquanto isso não ocorrer, o medo é de golpe. O medo, oreceio serâ sempre de golpe. Então esse é um grande problema que nós estamos
atravessando. A verdade é essa, do ponto de vista poHtico. Quero dizer a V.
Ex' que o seu discurso é oportuníssimo. Mas que seria muito bom se nós todos, nas várias comissões técnicas desta Casa, discutíssemos todos os aspectos da questão, inclusive o problema do laudo médico.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ f: evidente, nobre Senador He.nrique
Santillo, que o objetívo quando eu apresentei o meu primeiro projeto em
agosto, antes da lamentável enfermidade que ocorreu ao Senhor Presidente
da República, era exatamente esse. Nós apresentamos um projeto para que
ele fosse debatido pelos estudiosos da matéria, nas diversas comissões. Mas
veja que V. Ex• aborda um aspecto importante, o laudo médico discutível ou
não, ele foi apresentado e foi aceito pelo Congresso Nacional.
O que se temia, poderia acontecer, por exemplo, - o Senador Passos
Pôrto lembrou- digamos- que se seqüestre o Presidente da República, e apareça um laudo médico, dizendo que Sua Excelência está louco? Quando eu
quero que esse laudo médico venha ao Congresso Nacional, permitindo que o
Congresso Nacional proceda alguma diligência, se ele entender que deva proceder, é exatamente para evitar fatos, COmo o próprio Senador Passos Pôrto
lembrou.

O Sr. Passos Pôrto- Acho oportuníssima a comunicação ao Congresso,
porque retira de um Poder a outro a decisão de um fato que é eminentemente
político. Procura-se o poder político, para se coonestar uma situação até de
fato. Acho que o Presidente Aureliano Chaves deveria ter assumido a Presidência naquela noite, após O avisO lido pelo Chefe da Casa Civil. Não há por
que ter havido aquele interregno até quarta-feira e nem a cerimônia que ocorreu e o discurso em que ele dizia que-assumia. Ele não assumia, naquele instante, ele já teria issurilido na noite de sábado a Presidência da _República.
Isto é a falta da prática democrática, do exercício de regime democrático,
como disse o Senador Henrique Santillo. Há também esse temor de todos os
instantes, porque sempre há um golpe num país da América Latina, e se cria,
em torno de um episódio de absoluta normalidade, - todas essas desconfianças e esses fatos que acabam se desencontrando. Até os pr6prios constitucionalistas do Governo não sabiam como fazer e acabaram optando por uma
solução, até sugerida pelas Oposições, que foi a- cóinunicaçãó ao Congresso
Nacional, o que foi feito de uma maneira normal, sem ninguém interpelar ou
duvidar do laudo <'.presentado por aquela junta, lá do Rio de Janeiro.
O SR. ITAMAR FRANCO~ Vejam, Senador Passos Pôrto, Senador
Dirceu Cardoso, Senador Henrique Santillo e Senador Gastão MüUer que estão debatendo o assunto, que a matéria tem os seus desdobramentos, mas ela
precisa ser imediatamente regulamentada. B importante que se regulamente.
Então, quando eu acho que deva ser comunicado ao Congresso Nacional
é para evitar exatamente que, amanhã, se cometa qualquer ato contrário â
própria integridade física do Senhor President~ da República. Foi também,
por isso, que eu lembrei, no início do meu debate, nobre Senador Bernardino
Viana, que, no recesso do Congresso Nacional, este Congresso, hoje, não
pode autoconvocar-se. Então, esta comunicação teria que ser feita a alguém e
eu estabeleço - até que, neste País, nós tenhamos a tão decantada normalidade institucional- que esta comunicação seja feita às Mesas da ·Câmara e
do Senado.
O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• tem inteira razão quando pretende que
se obrigue uma comunicação ao Congresso Nacional. Eu estou de inteiro
acordo.

O Sr. Eve/ásio Vieira O SR. ITAMAR
aparte de V. Ex•

Permite V. Ex• um aparte?

FRANCO~

Pois não. Ouço, com muito prazer, o

O Sr. Evelásio Vieira- Até porque o Presidente e o Vice-Presidente tomaram posse, aqui.
O SR. ITAMAR FRANCO~ Perfeito!
O Sr. Evelásio Vieira - E, nos últimos anos, fOram eleitos pelo Colégio
Eleitoral, na maioriã membros das duas Casas do Congresso.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ Nobre Senador Evelãsio Vieira, eu, na
primeira discussão com o nobre Senador Bernardino Viana, lembrava o seguinte aspecto: se o Presidente da República permanece impedido e, se amanhã, por desígnio de Deus, o atual Presidente da República venha a sofrer
qualquer problema - e Deus permita que isto não aconteça - em pleno re-
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cesso do Congresso Nacional, o que acontecerá? Então, é preciso que, realmente, ii matéria seja bem analisada, bem examinada por quem de direito.

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Itamar Franco, antes que V. Ex•
continue, queria acresc((ntar que a nossa tese, se nãq me engano, é igual a do
nobre Senador Dirceu Cardoso: a posse do Vice-Presidente, na ordem de sucessão, é imediata e automática. Assumindo, seja quem for, seja o VicePresidente, seja o Presidente da Câmara, que é o segundo na sucessão, S. Ex•
comunica ao Congresso Nacional que tomou posse em função do impedimeilto, Vamos supor uni quadro trágico, só para exemplificar. O Presidente e
o Vice- Presidente de um país qualquer são fuzilados numa cerimônia cívica.
Pelo documento constitucional, quem assume é o Presidente da: Câmara.
Quem tem dúvida sobre a assunção, imediata, do Presidente da Câmara ao
poder? Ele, o Presidente da Câmara, assume imediatamente a Presidência da
República, comunica ao COngresso Nacional e, de acordo com a Constituição desse país, estabelece as eleições dentro de trinta dias, como prevê a
ConstitUição. Esse é o nosso ponto de vista.
O SR. ITAMAR FRANCO~ É claro que, no caso de morte, a Constituição prevê essa substituição, mas nós estamos prevendo o caso de doença,
em que a Constituição não é clara. Evidentemente que, no caso de falecimento do Presidente da República, a assunção do Vice-Presidente é automâtic3.,
de acordo com o próprio texto constitucional.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria de fazer ao Senado Federal na tarde de hoje, tentando dar uma maior abrangência ao projeto por nós apresentado, em agosto deste ano, que tratava do impedimento
para -o exercício da Presidência da República, em alguns casos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Senado Federal examine, nas suas
diversas comissões e, principalmente, na Comissão de_ ConstituiÇão e Justiça
esse projeto, sério, um projeto atual e que, por certo~ não poderá ficar guardado na gaveta deste ou daquele Líder da Maioria desta Casa. Esta a razão
pela qual estamos encaminhando a V. Ex• este projeto.
Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!-)

,_il
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) ~Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo na qualidade de Líder.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há menos de uma semana ocupei esta tribuna para uma breve análise da
grave questão agrãria vivida pelo País e da questão dos conflitos pela posse
da terra, que se multiplicam em todo o território nacional, sobretudo, nas
chamadas regiões de expansão das fronteiras agropecuárias.
Tive oportunidade de dizer e de demonstrar, com dados oferecidos pelas
pfOprías instituições oficiais, que, a raiz de todo esse problema estâ residindo
na cada vez maior concentração da propriedade neste País e das rendas advindas da exploração do campo, aprofundando as injustjças sociais. Trouxe,
na ocasião, ao debate, uma vez mais, nesta Casa, os dados do censo económico de 1976, comparados aos do censo de 1970.
No dia 22 do correme~ no entanto, o próprio Dr. Jessê Montelo, Presidente da Fundação IBGE, ein conferência pronunciada na Escola Superior
de Guerra, trouxe â luz dados mais recentes, especificamente apurados pelo
censo de 1980.
Sr. Presidente, por esses dados, verifica-se, segundo o IBGE, que esta última década foi o palco de distorções ainda mais profundas no campo. Elas se
ampliaram, sobretudo, perigosamente, havendo um processo de elevada concentração de renda rural, de tal modo que os 50% mais pobres da população
trabalhadora rural reduziram em 33,5% a sua participação nas rendas totais
advindas do campo; no período de 1970 a 1980, essa participação caiu de
22,4% para apenas 14,9%, querendo dizer com isso que os 50% mais pobres
rurícolas deste País estão percebendo apenas 14,9% de todas as rendas advin~
das do campo. Ao mesmo tempo, os 5% mais ricos do meio rural deste País
aumentaram sua participação no bolo total de 86,5%, passando, portanto, de
23,7% para 44,2% sua parcela de apropriação desta ]llesma renda, querendo
dizer com isso qUe ós 5% mais ricos, apenas os 5%, percebem quase a metade
de todos os rendimentos rurais deste País.
Mais grave ainda, maior concentração se deu, no extrato que constitui o
1% mais rico da população rural, que aumentou a sua participação de 179%
em 10 anos, passando de 10,5% para 29,3%.
Esse extra to, Sr. Presidente, 1% mais rico da população rural triplicou
em 10 anos sua participação relativa no bolo total dos rendimentos rurais
deste nosso País. Esse l% mais rico da população rural, todos eles proprietários de mais de mil hectares de terras, detêm quase 1/3 da renda rural e45%
das terras recenseadas, neste País, estão em suas mãos, estão sob sua propriedade.

'

•
I~

Pergunto, Sr. Presidente: existiria inCitamento maior que este a reações
sociais justas? Haverá agente incitador mais potente que a fome e a miséria de
milhões? O verdadeiro conflito encontra-se no campo, na contradição que se
aguça entre alguns poucos empresários, latifundiários e grileiros, de um lado,
que possuem tudo e querem mais e querem muito mais - e para tanto, quase
sempre, usam a violência- e do outro, legiões enormes de brasileiros, famintos, habitando ranchos cobertos de palha e piso de chão batido, sem escolas,
sem assistência médica, submetidos à doença de Chagas, à malária, às parasitoses intestinais; mais que isso,"stibrnetidos à fóme, sem terras, ou delas expulsos, sob o olhar complacente e cúmplice, quase sempre, das autoridades governamentais, quando não pela ação direta de delegados de polícia e de grupos de polícia militar nos mais variados Estados.

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um â.parte?
O SR. HENRIQUE SANTILLQ -
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Ouço V. Ex• com o maior prazer.

O Sr . .José Fragelli- Acho que esses dados- eu também os li- devem
ser interpretados de maneira mais profunda. E com toda admiração e respeito
que tenho por V. Ex•, acho que a interpretação que dá é um tanto simplista.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não, estou aqui para discutir o
assunto.
O Sr. José Fragelli- Devemos estudar esse assunto com maior profundldade. A tendência hoje, nobre Senador, é a industrialização do campo, é
isso que está dando essa rentabilidade, ou essa renda maior a um número menor de proprietários. E: o fato, como salienta Peter Drucker no seu livro, da
agricultura hoje estar se transformando numa indústria. A organização, hoje,
dos grandes empreendimentos agrícolas se faz nos mesmos moldes das empresas industriais. De sorte que a tendência, realmente, ê essa de aumentar a
renda daqueles que, tendo maiores recursos, inclusive tirando-os- como está acontecendo muito e V. Ex• deve conhecer bem o fato, muitos industriais,
empresários, sobretudo aqueles estimulados pelos chamados incentivos fiscais, des tiraram uma parte das suas rendas das empresas industriais e as aplicaram no campo e, também, para lá trans(eriram esse modelo de exploração
industrial da terra. Eu não me impressiono muitO com- esse fato do aumento
da renda dos 1% mais ricos e com a diminuição proporciOnal dos 50% mais
pobres. Esse fato precisa ser estudado em minúcias, é preciso ver Como é que
isso Se verificou. Porque a questão da renda não quer dizer que tenha havido,
pura e simplesmente, urna maior concentração das terras, dos proprietários
rurais. Houve sim, e nós sabemos que está havendo, um êxodo rural. As populações antes entregues a atividades rurais da pequena propriedade, do minifúndio, pequena propriedade do assalariado, esses têm sido atraídos para a
cidade. De sorte que, na verdade, não estão havendo propriamente o desapossamento da terra de proprietários. A questão dos posseiros jâ é uma questão inteiramente diferente dessa cotno está sendo apresentada, já é um outro
aspecto do problema social que, naturalmente, deve ser abordado. Eu estaria
de acordo coin uma conclusão a que, Sem dúvida, chegaria V. Ex:•, de que nós
devemos, que o Congresso deve, até mesmo têr a iniciativa de uma reforma
agrária, mas uma reforma agrária efetiva, no sentido de dar terras aos sem
terras, de respeitar os verdadeiros posseiros. Agora, não tenha dúvida V. Ex•,
a concentração dessa renda vai se dar cada vez mais, como nos Estados Unidos, onde hoje, se não me engano, menos de 4% da população americana está
na produção agrícola, mantêm todos os 200 e tantos milhões de habitantes e
ainda exporta um grande excedente para o mundo. Isso é próprio da evoR
lução, inclusive da técnica aplicada ao campo. Eu li um resumo no O Estado
de S. Paulo, não li toda a conferência, não sei se V. Ex• a tem. DeVemos fazer
uma análise mais profunda porque- permita-me V. Ex• ~-as conclusões
não são tão simples como as que V. Ex• está tirando, no meu modo de entender o problema.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço imensamente o seu aparte, eminente Senador e amigo José Fragelli, mas como gostaria de concordar
com V. Ex'", fique certo dissol Neste: instante, se eu pudesse intelectualmente
concordar com o seu aparte, sairia deste PleOário extremamente feliz, ê bem
verdade, e pretendo explicar o equivoco de V. Ex•, desculpe.
Não se trata aí de uma análise da concentração de renda de toda a população brasileira. E diria mais, que é um retrato fiel na zona urbana do que
ocorreu, também, na zona rural.
O desenvolvimento brasileiro nesta década, sobretudo, na fase do "milagre" (entre aspas) se deu nessas circunstâncias, tanto na zona rural quanto na
zona urbana.
Ora, V. Ex• deve convir que o que V. Ex• está colocando seria correto se
nós estivéssemos criando, na zona rural, uma classe média opulenta, farta e
rica, e que representasse largas faixas dessa mesma população. Esses dados
que estou apresentando ~stão pretendendo, apenas, dizer que, na verdade,
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nem mesmo os 5% mais ricos tiveram um aumento bastante significativo em
relação à população mais pobre. Na verdade foram os I% mais ricos que cresceram quase 180%, ou seja, foi justamente a reforma agrária que este Governo fez. Quem disser que este Governo não fez uma reforma agrária, na verdade não está bem de acordo com a própria verdade. Ele a fez, só que ele a fez
em termos da atividade- como está dizendo V. Ex\l- empresarial no campo, canalizando incentivos e créditos subsidiados às avalanches para uma reduzida parcela da população rural. Esta é a verdade. Veja bem V. Ex~. quero
dizer que a concentração da propriedade rural cresceu no mesmo nível, no
mesmo nível cresceu, nos dez anos, a concentração da propriedade rural, é o
contrário do que disse V. Ex' Não houve uma distribuição ...

O Sr. José Frage/li- Mas eu estou concordando com V. Ex•!
O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... melhor da propriedade rural,
houve uma concentração maJor. Veja bem, o número de estabelecimentos
cresceu. Aí é que ·as estatísticas têm qUe ser bem interpretadas: O número de
estabelecimentos rurais cresceu muito de 70 a 1980, mas na verdade cresceu às
custas de minifúndioscorn menos de dois hectares. Vou dar os dados, em números redondos: em 1980, saibam V. Ex's tinha este País 4 milhões de estabelecimentos rurais cadastrados, 2,8 milhões dos quais com menos de 2 hectares.
Houve um crescimento, uma avalanche de crescimento nesta década, dos
chamados rninifúndios com menos de 2 hectares, não é menos de :Sou lO hectares, mas menos de 2 hectares. Enquanto cresceu, no outro extremo, extraordinariamente, o número de estabelecimentos rurais com mais de 2 mil hectares. Ficando aquela faixa média da população familiar esmagada entre os
dois extremos. Esta reduziu, inclusive, o número de estabelecimentos.
Ora, aí não há nem complexidade e nem simplismo, nem complexismo,
nem simplicísmo, há uma coisa evidente: cresceu extraordinariamente na última década a concentração, primeiro, d3s rendas rurais: segundo, da propriedade rural.

O Sr. José Fragelli -

Mas das rendas é natural, meu nobre colega.

O SR_ HENRIQUE SANTILLO- Não é natural, Se. V. Ex• diz que é

muito natural eu discordo. Acho que o desenvolyimento para ser efetivamente.

O Sr. José Fragelli- V. Ex~ atente para o seguinte: cresceu a renda em
função de uma maior aplicação desse recurso e da sua rentabilidade na proR
dução agrícola. Aí o ponto importante.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Recursos subsidiados. Então, Excelência, onde cresceu a renda?

O Sr. José Fragelli- Cresceu a rentabilidade, Nos minífúndios não cresR
ce a rentabilida-de, e na grande propriedade industrializada cresce a rentabiHdade.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- O minifúndio, Excelência, a maior
parte deles são chácaras de ócio das elites econômicas urbanas. Aí é que quero chegar. Está onde o minifúndio? Está nas proximidades das grandes e médias cidades deste País, quase sempre, não sempre, como chácaras de ócio das
elites económicas. Aí é que está o problema. Com as mansões, com as piscinas, e cadastrados como propriedades rurais. Porque, nas regiões suburbanas
oü nas próprias regiões rura"is, são muito difíceis de serem encontradas.

O Sr. José Fragelli- V. Ex~ me permite um aparte? Se a grande parte
dos minifúndios são chácaras da elite, não houve mal nenhum em redução
desses minifúndios.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Redução de quê?

O Sr. José Fragelli- Se a grande parte dos minifúndios, em torno das
cidades, é daqueles que obtêm chácaras, aqueles da elite, ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é isso, Excelência.

O Sr. José Frage/li- Mas V. Ex• acabou de dizer isso. Precisa tomar
cuidado daquilo que faz afirmação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu sei, sobretudo, que V. Ex• está
fazendo urna defesa de extrema boa fé, então podemos dialogar.
O Sr. José Fragelli - Estou realmente.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Então, podemos esclarecer mutuamente.
- V. Ex9 sabe, ou deve saber, que estou me referindo ao problema de concentração -~e propriedades rurais. Eu disse ao Plenário que as estatísticas, do
próprio IBGE, nos indicam o seguinte no que diz respeito a propriedades rurais: Tivemos crescimento de estabelecimentos rurais no País, um grande
crescimento. Ele quase dobrou numa década, o número de estabelecimentos.
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Tudo bem. Se ficássemos apenas nisto, poderíamos concluir que foi bom.
Porque crescendo o número de estabelecimentos, significa que a propriedade
teria sido melhor distribuída. Mas quando a gente yai analisar os dados, e.ntão verificamos o seguinte: À custa _de que se deu o crescimento? A custa dos
extremos_.

Estou apresentando dados estatísticos, Excelência. O crescimento se deu
' ·

à custa dos extremos.

O Sr. José Fragelli- Não ..
O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Ora, Excelência, estou apresentando dados estatísticos.
Mas V. Ex• precisa considerar ...

O Sr. José Fragelli -

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Deixa eu concluir, por favor. À custa dos extremos. De um lado, dos estabelecimentos de pequeníssimo porte, ou

seja, Passaram esses estabelecimentos de 1 milhão e 200 mil para 2 milhões e
800 mil, porém estabelecimentos com menos de dois :Qectares.
ora, nós sabemos como é isto. Nós que convivemos aqui em Brasília sabemos quantos são os loteamentos de chácaras ao red!)r-da Capital Federal.
Isto tudo é incluído no minifúndio, ou seja, em geral são -chácaras rurais que
têm um hectare, um hectare e meio, dois hectares, ou menos do que isto.
Tudo isto é que permitiu esse aumentO eXtniordinãdo do número de minifúndios com menos de dois hectares. H_ouve uma avalanche desses est~belc;:ci
mentos. Então auni.entou extraordinariamente. O outro extremo que aumentou foi o das grandes propriedades, rurais.
O Sr. Bernardino Viana __:. Também de herança.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Houve um aumento extraordinãrio
das grandes propriedades rurais, no nú.nero de estabel~imentos.
Isto é que permitiu um outro dado. Se formos hnalisar· percentualmente
a propriedade da terra, vamos verificar que em 1970. 1%. dos proprietários tinha 35% da área cadastrad&, em 1980, esse percen' tal passou _a ter quase a
metade da área cadastrada. É esse 1o/o que conce .tra_ ,30% das r~ndas nacionais. Agora é renda, não é mais pro-priedade.
Ora, se a nossa luta, se a luta oposicionista- é por uma melhor distribuição das rendas nacionais, não h_á como ~efender I!Sse .desenvolvimento.
Ele não é natural, ele é antinatural, ele foi provoca(jo pelas estruturas engendradas pelo próprio Governo, através de estímulos fictício~.· ai'ti.ficiais, de
tod_o carãter, criados_ pelo Governo. E um del~s nós sabemos qual é: fOram os
créditos subsidiados, canalizados pelos órgãos financeiros oficiais sObretudo,
mas também pela rede privada, para os grandes produtores, destinados, quase sempre, à exportação~
Ora, sabemo .. disto. Isto está ocorrendo em todo o P~ís, mas est~ ~cçr
rendo sobretudo nas regiões de expansão de frOnteira ag~ícola. Aí surge o
problema do posseiro.
O Sr. José Fragelli .- t- aí que eu queria Chegar.
O SR. HEN,RIQUB SANTILLO- Um problema que temos trazido a
esta Casa insistenteménte.
O Sr. José Fragelli - .Pérmlte-v. "EX' um aparte? ·

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•

O Sr. José Fragelli--_ Tem V. Ex' toda razão_no_ que está afirmando.
Acho apenas - e disse de início -:- que é precisO fazer urha análise mais profunda. O prOblema qüe nã·o se apresêrita com essa· siinpliddade com que inicialmente V. Ex~. aprese~tOu. Quero_ l~mbiar ...
O SR, HENRIQUE SANTILLO -

O Sr. José ·_Fragelli -

Não. Permita-me interrompê-lo.

Pqis não.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - 1;-!ãQ apresentei com simplicidade.
·
Acho qUe aí não há nem· simplismo riem complexismo:
O Sr. José fragel{i- ü,s dados estatísticos não
dade do proble~·a -social.

r~yelai'Il:

toda a profundi· .

O Sr. José Fragelli -

Poi.s não.

O SR. HENRIQUE SANTILLO ,-- Aliâs, este Governo fez isto algumas
vezes e. me parece, já o fez de propósito, para esmagar definitivamente essa
idéia.
O Sr. José Fragelli - Perdão. ProcurandQ dar uma estrutura ~ tudo
mais. Agora, o espaço social-a que se refere Nestor Duarte, quer dizer colocar
o lavrador de pequenos recursos no chamado espaço social, isto é, naquelas
glebas de terra junto aos centros de consumo, para que ele possa realmente tirai proveito da terra que ele explora.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Isso poderia ocorrer hã vinte anos,
hoje não.

O Sr. José Fi'ag_el!i- Há vinte anos, há trinta anos, e hoje tamQém. Agora, se V. Ext- coloca o pequeno lavrador, o homem sem terras à distância, a léguas, a centenas de quilómetros, ele não tem como progredir, ele pode subexistir; mas ele não progredirá de acordo com aquele conceito de que a família
tem de evoluir e atender a todas as suas necessidades. ~ preciso colocã~lo Óo
espaço social que lhe permita subexistir e evoluir dentro da proPriedade.
O SR. HENRIQUE SANTlLLO- V. Ex• me desculpe, mas vou discordar de Nestor Duarte sem maiores problemas e de V. Ex', com bastante
problemas. Pode fic3.r certo, infelizmente se isto era correto hã vinte anos,
hoje não é mais. Este País mOdificou bastante. Os i:neios de transporte e a estrutura organizativa da sociedade brasileira deram um salto de qualidade e,
hoje, lá do sul do Pará, lã dos confins, abaixo .da Serra dos Carajás, se organiza~o em dezenas-de famílias, tem condições de produzir, entrar em escala de
produção, uma produção tecnologicamente moderna e capaz de criar divisas,
de criar riquezas.
O Sr. Josê Fragelli- V. Ex'" está vendo o que está acontecendo com a ceb013 do Rio-Sã()-Frallcisco e- com os prodUtores de arroz do Mato Grosso do
Norte, que não têm como exportar o seu arroz. É nissO que entra a noção e o
conceito dp espaço social.

O Sr. Bernardino Viana -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Ouço V. Ex•

O Sr. Bernardino Viana - Senador Henrique Santillo, queria alertar
aqui no discurso de V. Ex' um fato que propicia muito o minifúndio:· é a nossa legislação civil através da herança. Sabemos que nas terras boas geralmente.os proprietários viVem durante longo tempo. Os pais morrem deixa·m para
os filhos, os filhos aos seus descendéntes, e a propriedade vai, cada vez mais,
_diminuTndo. Assim foi que se tom'ou providência legal de não se registrar propried~de ccim áre~ iiifei'iOr ao módulo rural, para· que não Se ensejasse o minif~n?io de que V. Ex' está falando. Tenho observ~do a multiplicação dos loteamentos em t9rn_o das grandes cidades, com prejuízo para o desenvolvimento económico dos centros urbaó.os. O que V. Ex' está dizendo é uma verdade.
Por outro lado, as terras distantes, as de difícil acesso, como na Amazônia,
Mato Grosso do .Norte, Goiás, Rondônia, o extremo sul do Maranhão, onde
não havia comunicação fáCil, as pessoas que podiaJ)l, os ricos empresários,
corripravam giebas grandes de 10 mil hectares 25 mil hectares montaram uma
infi'a-estrutura ligando as ~lebas ~s BRs e ?Is rodovias estaduais e formaram
as suas fazendas. Hoje nós ternos grande número delas, prÍncipalmente nesSes
Estados a qUe me referi, temos o.s-grandes latifúndios. V. Ex!- tem razão, mas
quanto ao c_rédiio a rede de banCoS oficiais ,nunca deixoq. de fj.nanciar ao mini.
pequeno· e. médio produtores rural, a juros altamente subsidiados e através
d.os mais vafiadoS programaS,, visando, acima de tudo, a melhoria das condiçõeS de vida <:!? hOJ!l~m dQ campo.
.
O SR ..HENRIQLIE,SANTILLO- V. Ex• tem razã.o num aspecto. O
problema da divisão por herança, sem dúvida, é uma das' causas. Mas não' tenhamos ilusOes: a· caus& prillcipal é' a especulação imObiliária ein iorno dos
·
grandes ·e rtl_édioS centros~

O Sr. .José Fragelli- Em torno .das gr;:tpde:.s Cidades. É o aspecto social a
.
.
O SR.. HENRIQUE.SANTILLOagor.a, o debate, que temos de · que me refiro.
revelá-lo, não é?. _.·
. . . . ·.
· · . ·.
.· ·.
..Ó SR: .HENRIQUE SANTILLÇl-'- Agora, por outra lado, fique certo
o Sr. Jo;é Fragel!i ;___Q4ero dizer a v. E?f-'" qu~concofdo_e, 'ali~s,' diss~ de I . V.. Ex•, também, de que _é um dado dá realidade- além desse ·que V. Extapontol:l para -O la~ifUndiC; daS g~arides' piopriedades - o aç.ambarCamento
início, é preciso que se faça~a-.d~vjda reforma agrária: Quer!a lembrar aqu_i o
pélo- p9der eCOnómico, a pressão do poder económfçq.
que diz Nesto.r Di.Iarte,'num liVrinho publicado há l'!lais de 20 anos. El~ diz
. Na _m.edida.em que a· estrada chega, Ext-, paga pela ~ociedade; através do
que a ques~ão- da _rcforina agrâr~a- preci_sa ser' coloc_ada nãO ape,nas no e~paço
poder público, é arque chega o .lá.tifun~iârio .. É n'a esteira-da estrada grande:
territorial, mas· nQ esp~ço social. Aí é que- vou Concordar com V.. EX_', f!isto,
b_ Posseiro abre as. picadas, EX' Atrás da esti-ada grande, ~beTt~ com graildes
no 'espaçO soc~al_.. Quér dizer; não podciJlCS pegar o _lav!aQor.se:in terra·, aqUele
tratOres. c~m grande moyim~Ot~cã·o. de terrá. Portantq, ~om o.dispéndio.'de ·
que realmen.te seja la.vraçl.or, e colocã-Jo simpleSmente .na Amazônia. Ele_pqde
·t~rgos re~urso~ da soC~edád_e .ch~ga .o grÜ~~ro e o latifundiário.
·
subC::.xistlr- ali.co~o .homem:
·
O Sr. Evelásiô Vie~·ra· -~ PC:rmite.·v. Ext-?
O SR. HENRIQUE.SANTILLO ~ V.,Ex• me perl\lite?
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•, com prazer.
O Sr. Evelásio Vieira- Eu sei, sabe V. Ex-, qUe o Senador José Fragelli,
ontem como Governador, como giande erilpresãrio da agropecuária, sempie
esteve atento na luta pela distribuição da renda com justiça, Nesta oportunidade ele tem um enfoque que diverge de V. Ex• e que também não é o meu enfoque. Mas, tudo isso é compreensível e esses debates são altamente salutares,
porque queremos buscar a verdade. Interpreto o pronunciamento de V. Ex'
com dados, números, que visualizam o enfraquecimento da maioria dos trabalhadores rurais na participação -da renda na área agrícola e que esse enfraquecimento que lhe possibilita a aquisição de bens necessários a sua sobrevivência...
··

•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Até do ponto de vista político para
este Governo foi mal, porque ele não pôde criar com a sua política dele uma
classe média rural forte, ele a esmagou juntamente com os trabalhadores rurais.
O Sr, E~·elásfo Vieira- Não foi só pára este Governo nesse aspecto político. Veio a diminuição de aquisição de bens, passou a ter maiores dificuldades. Com a queda d~ sua renda, passou a ter outro impulso muito importante
na sua revolta, daí os conflitos na área agrícola, as frustrações, porque viu as
suas aspirações também sendo reduzidas. Mas é preciso que se diga aqui que
esse nosso sistema económico, -que é- falho e distorcido na agricultura e na
área urbana, porque o trabalhador urbano também se enfraqueceu, -criou
condições para que o mais forte se projete mais, tenha mais rendas, e o mais
fraco, cada vez mais, se torne mais fraco. Na hora em que o empresário de
qualquer nível agrícola passou a mecanizat a sua agricultura passou a ter melhores rendas. Ele tinha a obrigação, também, de dar uma participação melhor para o seu trabalhador, porque aquele trabalhador que ontem manejava
a enxada e passou a dirigir o trator deveria ter o seu mérito contemplado.
O SR. HENRrQUE SANTILLO- Apenas interrompendo um segundo, quero dizer a V. Ex• que no sistema capitalista as relações de produção
não se fazem através- de obrigaçãO e dever, quem pode mais esmaga o que
pode menos. É o que ocorreu. E, J10 Brasil, com um agravante muito sério: o
mais forte foi mais estimualdo pelo governo.
O Sr. Evelásio Vieira- Aí discordo de V. Ex•, poique conheço muitos
empresários que contemplam o seu trabalhador, oferecem méritos, aunientam a produção com produtividade.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Nas empresas altamente sofisticadas, para aumentar o índice de produtividade, concordo. O empresário preivê
o retorno, é natural no sistema capitalista.
O ST. Evelásio Vieii-a - É preciso que reconheçamos também que o
grande calcanhar de Aquiles, tem residido nos subsídios financeiros, porque,
quem tem acesso ao estabelecimento é o grande proprietário, o pequeno não
tem.

• &-....

O SR. HENRIQUE SANTILLO- 10 a grande causa, concausas. Existem outras causas, mas essa é, no entanto, a maior, no meu modo de ver .
O Sr. José Fragelli- Tem um outrõ aspecto
Ex• me permite ressaltar depois.

importariie~-que

peço a V.

O Sr. Evelásio Vieira - ~ preciso iniciarmos a reforma agrári8., a verdadeira reforma agrária, não apenas a de doar a terra para quem não tem, mas
instrumentar esse trabalhador rural para que ele possa explorar a terra, para
que ele possa se desenvolver. Era a tentativa de contribuição que gostaria de
dar a V. Ex•
O Sr. Bernardino Viana - Permite V. Ex•?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira razão, e eu também já o disse anteriormente. Estou de a.c:qrÇo que a maior causa dessas distorções, no decorrer desse tempo, foi a avalanche de créditos subsidiados não o recurso em si- aos quais" tiveraril-aêesso priVilegiado os grandes proprietários, aqueles que realmente têm condições de transformar a sua propriedade rural numa empresa, numa grande empresa.
O Sr. Evelásio Vit;ira - Senãâor Henrique ...
O Sr. Agenor Maria - Permite um aparte, Senador?
O Sr. Evelásio Vieira - O Senador Agenor Mari<!.JliQ_es_tava aqui, vem
correndo, e quer nos tomar o lugar no debate; tenha paciência, tenha tranqUilidade ...
O Sr. Agenor Maria - É porque vou viaJar agora, às 17 horas.

•

O Sr. Evelásio Vielra -:- ... V. Ex' vai ter a oportunidade de falar.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouvirei log,Q l!!.ªis V. Ex• com prazer, porque é um homem do campo.
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O Sr. EVe!ásio Vieira-- É preciso que o homem da agroiildústria se preo~
cupe com esse problema que V. Ex• estâ-se preocupando, e nós outros também, porque é o pequenO produtor o grande fornecedor de matéria-prima
para a empresa agrÓindustriai. E preciso _também que o industrial urbano e o
comércio es~ejam atentos para este -problema, porque a área agrícola sempre
foi composta por uma grande parcela de consumidores. O enfraquecimento
ruralista, hoje, está contribuindo para a venda menor de produtos industrializados, no País. Ê preciso fortalecermOs o consumidor rural, para que ele tenha c_ondições de adquirir aquílo que as indústrias produzem. São aspectos
importantes que têm que ser levados em consideração, em qualquer análise
que se queira fazer do problema sódo-eConôinico do BI-asil.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Concordo com V. Ex• Só discordaria de um ponto. A verdade é uma só. O grande empresário rural se confunde,
hoje, com o grande empresário urbano.
'
Além disso, na verdade, a maior parte dessas empresà.s hoje, está ligada
às empresas urhanas, industriais. Tem V. Ex• razão. Essa foi a refOrma
agrária que esse Goverrio fez. Qüeria dizer mais a V. Ex-': -na Verdade, não há
como pedir ao pequeno e médio empresário urbano para acudir o pequeno e
médio e!]1presário rural, porque quem está precisando de socorro também urgente é o pequeno e médio empresário urbano. Nós estamos analisando o
problema rural e é óbvio que este problema, num contexto nacional, está relacionado com toda a problemática urbana vivida pelo País. Não hã como pedir ao pequeno e médio empresário urbano para que preste socorro, que atente para as necessidades do pequeno e médio produtor rural porque, na verdade, o pequeno e médio produtor urbano está, também, carente de socorro,
também está sendo esmagado; é um contexto naCionaL O que ocorre no campo t8.nibéin 'estâ ocorrendo na zona urbana, também está ocorrendo com a
economia urbana.
Eu estava querendo dizer que toda vez que se aborda o problema rural,
ele é abordado como se fosse uma questão estanque. Não é uma questão estanque; o grande latifundiário, hoje, rio Brasil, não é mais o Coronel; já passou essa fase histórica do País. O grande latifundiário, neste PaíS-, hoje, é o
empresãrio urbano, são as multinacionais e os grandes conglomerados urbanos empresariais; o"s grandes empresários urbanos, inclUindo o comércio, incluindo o setor comerciaL
Hã pouco, o Senador Bernardino Viana disse que o problema da concentração de maiores proprietários ocorre nas áreas de expansão de fronteiras
agrícolas. Eu concordo com ele, só que essa afirmativa não pOde ter caráter
universal porque não é só aí que eStá se dando a concentração. Os dados estatísticos estão a nos demonstrar que, inclusive no Estado de V. Ex•, no Rio
Grande do Sul, nO Parã.ná i em São Paulo houve o mesp1o processo, quer di~
zer, nestes Estados relativamente desenvolvidos- Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e São Paulo- houve o mesmo problema, ocorreu a mesma
coisa, houve uma concentração da propriedade rural e das rendas advindas
do campo.
O Sr. Agenor Maria- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Agenor Maria- Senador, eu devo viajar para o Rio Grande do
Norte agora às 5 horas, mas eu vinha, do meu gabinete, observando o discurso dç V. Ex~ e, eu não seria um agricultor se não viesse aqui, também, trazer a
minha participação. Nasci nO campo, crie"i-nle no campo e devo morrer no
campo. Faço agricultura porque gosto e acredito que a agricultura é uma vocação. Temos pseudo-agricultores por este País a fora, despertados pela cobiça não pela vocação, pela cobiça dos subsídios pela cobiça de outros interesses que não o interesse da terra. A minha impressão é que o erro com a
agricultura brasileira começou com Getúlio Vargas, quando estabeleceu direitos para o operário urbano escurecendo o direito do operário rural, fazendo com que o operãrio rural deixasse o campo e viesse em busca daqueles direitos q-ue o seu colega fia cidade tinha e ele, também sendo operário, não os
tinha no campo. Criou-se cóm isso, justamente, o êxodo rural, porque não ti~
nha graça o operário da cidade com direto à aposentadoria, o operário da cidade tendo suas férias remuneradas e o operário do campo sem direito a nada. O operário da cidade, no ocaso da sua existência, tinha aposentadoria; o
Operário do campo, no ocaso da sua vida, o que tinha? A porta da i"greja, para
implorar a caridade_pública, ou a casa do ex-patrão para viver de esmolas o
rest_Q _de sua vida. Então, começaram errado com Getúlio Vargas. Criaram
dois Brasis, o Brasil da agricultura, um Brasil esquecido, e o Brasil da Cidade,
um Bra_&il que tinh·a direito a tudo. Começando daí, vamos chegar à conclusão de que o problema da agricultura no Brasil é de uma complexidade fora
do comum. Outro aspecto: enfoque da esquerda hoje no Brasil é o enfoque de
que o dono da terra é o grande tubarão, o enfoque de que o dono da terra precisa abrir mão da tefra par3 dá-la a quem não tem. Se possuir terra resOlvesse
o problema de quem a possui, quem possuiu terra neste País estava bem. O
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pequeno e médio proprietário rural no Brasil estão proletarizados, porque a
estrutura que está aí dá direito ao atravessador, mas não dá direito ao produ~
tor; está espoliado quem produz e espoliado quem consome, enriquecendo
apenas o atravessador, que vive da ignorância de um e da falta de proteção do
outro. Então, o problema é de uma complexidade tal, que o Governo, por
nilo ter capacidade administrativa, porque não conhece o problema, vem er~
rando. E não é só este Governo que estâ errando; todos erraram, a começar
por Getúlio Vargas. Conseqüentemente, dentro deste enfoque, é que se preci·
sa, realmente, estudar e analisar o problema da agricultura brasileira, como
um todo, O problema, agora, da Previdência Rural, é um problema que mais
desgraçou a agricultura, porque o nosso povo não estava preparado para essa
Previdência Rural. O que acontece? Quem é aposentado, no interior deste
País, vê seu filho não trabalhar mais. uo que você está pensando? O meu pai é
aposentado." Quer dizer: a aposentadoria é status. O aposentado foi morar
na periferia das grandes urbis; o filho fica nas costas daquele aposentado que
ganha uma miséria, mas tem o feijão, pelo menos que dá para comer uma vez
por dia; a agricultura, então, esvaziou-se Esvaziou-se por quê? Porque a agricultura continua jogada à sua própria sorte. Veja muito bem agora o que
acontece com o Rio Grande do Norte e com a sua economia. O Governo modificou a filosofia tributária. O Tributo incide sobre o produto porque o sujeito trabalhou; não é porque ele tenha ganhO dinheiro. Veja bem: o sujeito que
produz algodão no Rio Grande do Norte paga 17% de !CM e2,5% de FUNRURAL. Então, essa carga tributária e essa carga de encargos sociais, que
somam mais de 19%, incidem sobre o produto bruto na mão daquele homem.
Resultado: o proprietário proletarizou-se por conta dessa carga tributária.
Tem lógica o produtor sofrer um índice de tributação porque trabalhou, porque produziu? O imposto é para ser pago do lucro, mas o ICM incide sobre a
produção. Então, é preciso compreender que se nós quisermos dar terra a seu
fulano, seu sicrano, a seja lá quem for, sem antes modificar essa estrutura comercial que está aí danosa ao interesse de quem produz, danosa ao agricultor
não vamos resolver o problema de ninguém. Temos de dar condições à agricultura de ter, primeiro, uma justiça agrária, que ela não tem. Quem resolve o
problema da agricultura brasileira é um juiz que não sabe o que é feij_ão de
corda, é um juiz que não sabe o que é sisai, é um juiz que não abe como secolhe mamona. Aí eu pergunto: como ê q11:e podemos legislar através de pessoas
que não conhecem a legislação? Mas nós vivemos nessa situação. Este é um
problema para se debater por muitos dias e não em um aparte de dois minutos, Muito obrigado a V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• coloca em questão, eu diria,
dentro de um enfoque da classe média rural. Realmente, o problema da comercialização, que existe, que demandaria uma discussão interminável...
O Sr. José Fragel/i - Atinge mais o pequeno do que a classe média,
nobre Senador.
O SR. HENRIQUE SANTILLO-Se V. Ex• me permitir, vou concluir.

O Sr. José Fragelli - Só para d3r -um--dado a V. Ex"
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Só se eu tiver que explicar para V.
Ex• o qu:e eu entendo por classe média do campo. Quero dizer a V. Ext- que
classe média do campo é a pequena burguesia rural; é o pequeno e médio proprietáriá--füral. O pequeno, ou seja, a classe "c" do campo, ê o peão, o bóiafria.

O Sr. JoSé Fraielli- O Portigranjeiro é pequeno; e não é classe média.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -lO a pequena burguesia rural, ou seja, é aquela classe de pequenos e médios proprietários rurais. Esta está sendo
esmagada, está sendo violentamente esmagada.
Preciso colocar no meu discurso uma discordância.~ óbvio que o discurso estâ comigo; não concordo que se diga que o prob1ema se iniciou com o
Governo Getúlio Vargas. Pelo contrário, se" nós estudarmos a História do
Brasil, vamos verificar que até a Revolução de 1930 havia o predomínio dos
grandes coronéis, ou seja, _os gr~ndes la~fúndios improdutivos neste País. Fo_i
a partir do Governo Getúlio Vargas que se permitiu o estabelecimento, em
certo nível, de pequenos e médios proprietários rurais. Não quero entrar nessa discussão, mas tenho que colocar isso no meu discurso, porque senão fica
parecendo que concordei com V. Ex' E com todas as escusas, permita-me V.
Ex• não concordar.
Há pouco, colocou-se aqui o problema_ dos Estados Unidos, o desenvolvimento norte-americano, e eu inseriria também o desenvolvimento da Europa Ocidental. É lógico! MaS o que houve lá? Houve a consolidação de um
processo de classe média rural, ou seja, pequena burguesia rural. Houve a
consolidação da propriedade famil'tar, uma consolidação ...
O Sr. José Fragel!i - Da grande também.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sobretudo da propriedade familiar,
que entrou em economia _de escala, através do associativismo rural, que é o
grande problema, que é a grande questão levantada, o associativismo nas
suas mais variadas formas.
Outra coisa, Srs. Senadores; a questão da terra também não pode, tanto
quanto todas as questões hoje levantadas no País, ,ser levantada em termos
macroeconômicos. Tem que se levantar também em termos sociais e, sobretudo, em termos sociais. Quando se fala em produção de escala, de grandes produções de soja, e mais aquilo e mais aquilo outro, em grandes propriedades
rurais de nível empresarial, coloca-se: o problema a nível macroeconômico e
se esquece do problema social subjacente.
Não é verdade, companheiros, não é verdade, Srs. Senadores, não houve
concentração de propriedades rurais, neste País, tão violenta quanto nos últimos 10 anos. Não houve, ê óbvio. Este País já foi dividido em algumas poucas capitanias hereditárias e, daí, nasceu o nosso latifúndio, o nosso sistema
de propriedade rural nasceu daí, su-rgiu daí. É óbvio que, a partir daí, muita
coisa aconteceu, evoluiu-se muito. Mas não é bem verdade dizer que o
problema começou a se agravar a partir de 1930. Não posso concordar.
Na verdade, mesmo, o agravamento, o aguçamento da crise no campo,
dos conflitos no campo, começou como causa primeira, como causa fundamental, no momento, com o estílo de desenvolvimento que se procurou impor ao País, não apenas à zona rural, mas, também, na economia urbana.
Eu estava dizendo, Sr. Presidente, q'ue nas regiões de expansão de fronteira agrícola, boa parte das_ quais conheço de perto, Norte do meu Estado,
Sul do Pará e Oeste do Maranhão, forma ali um quadrilátero extremamente
perigoso. Existe ali, segundo o GETAC, nesse quadrilátero, mais de trezentas
famílias de posseiros, que estão sendo submetidas a toda espécie de torpes
. violências, de crueldades sem fim.
O Sr. Agenor Maria- Ninguém nega isso.
O SR. HENRIQUE SANTILLO--, Ora, Sr. Presidente, acho que asolução para este problema, lá, não estará em o Governo politicamente criar
um território, como parece pretender. Acho extremamente nefasto isso. No
quadro político em que vivemos, no momento, seria retirar a pequena chance
que terá o povo, em 1982, de eleger.os seus governantes, para que eles possam
fazer justiça; seria retirar do povo, escamotear ao povo um direito que ele
conquistou, paulatinamente, no decorrer desses anos todos. Não está, também, em apenas decretar aquela área como prioritária de desapropriação pelo
Governo Federal, para fins de reforma agrária, não, porque existem, no País,
centenas de pontos, já, há bastante tempo, decretados como áreas prioritárias
a fim de reforma agrária, pelo Governo, e isso não se realizou.
Na yefdade mesmo, o que se precisa fazer, com coragem, é estabelecer a
normalidade fundiária da área, imediamente, custe o que custar ao Governo
Federal, assegurar a esses posseiros que lá se encontram o direito ao título de
propriedade de seu pequeno pedaço de terra e, ao mesmo tempo, dar-lhes a
devida assistência, para que eles, cada vez mais, possam se incluir na economia do País. b esta a solução do problema.
E eu gostaria, se os Srs. Senadores me permitissem, acho que este assun~
to ...

•

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex' um aparte, pois quero despedirme de V. Ex~. porque estou de viagem para o Rio Grande do Norte.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Pois não. Ouço V. Ex•

O Sr. Agenor Maria- Nobre Senador Henrique Santillo, referi-me às
causas, salientando Getúlio Vargas, porque realmente não entendia, e nem
posso entender, uma legislação que beneficia o operário urbano e relega à sua
própria sorte o operário rural. Estou falando em termos de causas que marginalizaram a agricultura brasileira. V. Ex.• há de convir que o operário urbano
passou a ter esse direito e o operário rural não o teve.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E lógico que o eminente Presidente
Getúlio Vargas fez uma composição depois que assumiu.
O Sr. Agenor Maria - Não, estou falando a V. Ext- das causas.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - A Revolução de 1930 não se fez
para isso; ela se fez também para uma reforma agrária. No entanto, ele fez
uma composição política, todos nós sabemos. Os livros escolares, hoje, regis·
tram isso. E, a partir daí, ele não legislou para aquilo que existia no campo.
Naquele tempo, não existia nem trabalhador rural, existia servidor rural.
O Sr. Agenor Maria- Eu tenho o aparte de V. Ex•, para dizer o seguinte: começou dali o problema da marginalização da agricultura brasileira; começou dali, em 1930, com Getúlio Vargas. Depois, em 1967, nós, sofríamos,
no campo, urna obrigação de ordem tributãria que incidia no imposto, conhecido como venda e consignação eril cascata, de 4,5%, que incidia sobre o pro~

•
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duto bruto em nossas mãos. O Governo achou por bem encampar tudo isso e
modificou essa filosofia- do imposto em cascata para imposto único, ou seja,
ICM, em 18%, com incidência sobre o produto bruto na mão do homem do
campo. Então, não temos rentabildade para responder em determinados
áreas do País, plantando determinados produtos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

(Fora do microfone)

O Sr. Agenor Maria- Escute bem V. Ex• V. Ex• sabe, sizal. O sizal produz com quanto tempo?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não, eu não, sou técnico.
O Sr. Agenor Maria - Eu queria que V. Ex• fosse técnico para discutir
comigo. Mas V. Ex' não é.

•

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pelo amor de Deus. Estamos abordando aqui uma política. Não sou agrônomo. Eu gostaria de ser, mas sou
sou.
O Sr. Agenor Maria- Mas, compreendo V. Ex• o seguinte: sizal é um
tipo de cultura que r;ós precisamos, maS ela não pode sefrer uma incidência
tributária, incidindo 18% sobre o produto bruto na mão dese homem, porque, primeiro: é um tipo de cultura de longo prazo; segundo, somos obrigados a produzir esse tipo de cultura. A coisa, neste País, nobre Senador, está
errada. E o erro, as causas, estão nas nossas próprias leis. As leis estão erradas. Ou vamos de encontro a essas leis para modificar, ou não sei para onde
vamos. Veja bem V. Ex•: temos cinco regiões díspares como os dedos da minha mão, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Governo federal
fixa os salários verticalmente, de cima- para baixo: São Paulo oito mil e tanto,
e o N arte e Nordeste seis mil e tanto. Aí veja o seguinte: esse mesmo Governo
fixa a Taxa Rodoviária e nos iguala. Somos diferentes, na hora do direito, e
somos iguais, na hora da obrigação. Corileça daí. Ou vamos de encontro a esw
sas causas, ou não vamos resolver o problema nunca. O problema da agricultura é de uma complexidade fora do comum e de há muitos anos. Nasci no
campo. Se o homem é dono da propriedade não quer que o filho seja agricultor: quer que o filho seja doutor. Se ele é de uma pequena propriedade, quer
que o filho seja motorista, funcionário público ...

O SR. HENRIQUE SANTILLO -
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e tecelagem, que antigamente precisava trinta e tantas pessoas para cuidarem
de um tear, hoje uma pessoa cuida de 32 teares- é o inverso. Desse modo,
vai haver um problema muito sério porque não há lugar para os trabalhadores urbanos nos grandes centros, e nem há lugar para o trabalhador rural nas
fazendas. É um problema terrível que deve ser registrado no discurso de V.
Ex~. sobretudo porque este tema envolve grandes debates, inclusive debate
nacion::ll. Queria apenas lembrar isso e trazer esta idéia, também.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem toda razão. A procura
de um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e o social de qualquer
nação é obrigação precíPua do Estado e, a seguir, de toda a sociedade, de tal
modo a não fazer do imprescindível desenvolvimento tecnológico um instrumento de concentração de riquezaS. Aí estâ a grande questão.
Estava me referindo, e, aí vem o problema do posseiro, a uma região das
mais conflitantes hoje, neste País, e este assunto tem sido abordado reiteradas
vezes nesta Casa. Mas, na verdade, não é essa a única região em cOnflito neste
País, na zona rural está todo o País, hoje, emconflito pela posse de terra. Não
tenhamos ilusão. Essa também ê a questão básica, a questão chave do problema fundiário: é a posse da terra. É óbvio que sé a posse da terra não resolverã. Mas, esta é a questão chave. Tenho trazido a esta tribuna um sem número
de denúncias e pedidos de providências, quanto a conflitos pela posse da terra.
Já estou me sentindo frustrado, com pouco tempo de Senado, mas trago
mais duas denúncias, nem que sejam simplesmente para ir espichando esse
rol interminável de denúncias. Trago mais duas denúncias de violências cometidas contra, mais uma vez, posseiros humildes e, diria, miseráveis, se me
permitem.
A primeira, está ocorrendo no Estado de Mato Grosso, mais precisamente no Município de São Félix do Araguaia, nos limites do Estado querepresento nesta Casa; e, a segunda, no meu Estado, bem próximo da Capital
da República, no município de Cavalcanti. Os dois conflitos têm em comum
o sofrimento humano, o ingente sofrimento de centenas de homens, mulheres
e crianças.
Registro apenas o primeiro caso, lendo uma carta enviada por esses brasileiros de São Felix do Araguaia aos Srs. Congressistas. Dizem eles:

V: Ex• pensa assim também?

O Sr. Agenor Maria- Estou dizendo a V. Ex' como eu vi. Nasci, crieime e vivo do campo. Se o pai é dono da terra, quer que o filho seja doutor; se
é um pequeno proprietário, quer que o filho seja funcionário público; sé um
pequeno lavourista, quer que o filho sente praça, seja soldado; no campo,
ninguém quer ficar. Esta é a grande realidade. Agora, não quer ficar por quê?
Porque o homem do campo foi relegado à sua própria sorte. Agricultura é sinônimo de burrice. Neste País, quem faz agricultura é um pobre coitado, é
urnjeca tatu qualquer. De forma que é preciso se modificar todo esse conceito
que se faz de agricultor e agricultura neste País. Porque o que não pode, Senador Henrique Santillo, é ficarmos subjugados a determinados setores da cidade que vivem em função do- homem do campo. O homem da cidade vivendo
bem, tendo direito a tudo e o homem do campo não. Agora mC$mO, vê-se isso
em cidades do interior: uma televisão, uma pracinha, o povo da cidade, passeando sem fazer nada e, de noite, tem a televisão para ver. O homem do campo tem a co_bra e o carrapicho. quer dizer, é preciso se modificar essa conceituação.__Qu_Se:.modifica essa conCeituação, ou vamos de encontro a essas leis,
ou
-a::o ~ :~~nversando não vai se resolver nunca. Muito obrigado a V. Ex•

fli.

· HENRIQUE SANTILLO- Ex•, todos somos filhos do campo.
Eminlnre-s-enador Agenor Maria, aqui nesta Casa, neste País, todos somos
fiJhos -do campo. Um dia, nossos ancestrais foram campesinos.
Agora, queria dizer que V. Ex' tem razão, mas que o homem da cidade
vive bem, não, desculpe. Também não posso concordar que fico sem a minha
contestação no tneu discurso. Mas que vive bem, não.
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O s-,.:-Bernafdino Viana - Mas, Senador Henrique Santillo, queria inserir no seu discurSo, que é um discurso tão precioso, tão abrangente, que não é
só a situação rural, a situação de pobreza do homem do campo que aflige a
Nação, mas também a situação dos trabalhadores urbanos. Eu queria
lembrar aqui o que afirmou há pouco tempo Wossily Leontief nas páginas
amarelas da Veja . .Ele dizia que um dos maiores probleirias que temos hoje,
superior ao J:frobleina energético, é o do desenvolvimento tecnológico, porque
este consi~te- em produzir o maior número de bens, utilizando o menor número possível de rnào·de-obra. Então, esse desenvolvimento tecnológico está se
verificando não-só-no campo como também na cidade. Verificamos hoje uma
indústria. vamos dizer, de engarraJamento da Coca Cola, por exempio, que é
uma indúsrrra apenas de engarrafamento, não há qu-ase·opei-ârios. Na fiação

"Azulona e Gameleira
Exm9 Sr. Ministro da Justiça
Exm• Sr. Presidente do INCRA
Exm• Sr. Presidente da CONTAG
Congresso Nacional
Imprensa Nacional
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Companheiros Brasileiros
Desde 1967, que os posseiros da área de Azulona e Gameleira,
situada no município de São Félix do Araguaia- MT, vem buscando a ~~_lução legal prometida pelas autoridades competentes (Ministério da Justiça e INCRA) para os problemas de suas posses com
mais de 20 anos (conforme anexo) em conflito com a Fazenda
AGROPASA.
Acontece que 14 anos de espera, jâ nos estão levando à descrença das leis deste país. Pois a fazenda, aproveitando da inéficiência destas leis amplia seus abusos ameaçando posseiros e usando a
própria Polícia estadual, em função de seus interesses, que nada
mais é do que a grilagem ilegal das nossas terras.
Nos últimos dias, há tensão na ârea dos posseiros de AzulO na e
Gameleira. Esta chegou ao ponto crítico, quando a AGROPASA
trouxe um destacamento da polícia militar do Estado para garantir
seus abusos.
Segundo as declarações do Comandante da Polícia, no Município, Tenente Lindemberg, seus soldados estão na área por ordens
superiores do Governador e Secretário de Segurança Pública do Estado.
Acontece que isso vai de encontro com o que nos prometeram o
Ministro da Justiça e o INCRA em Brasília. Por isso tudo, concluimos que a justiça não está do lado do direito e sim, defendendo os
interesses da AGROPASA na região.
Esta denúncia e apelo ás autoridades competentes, será a última tentativa, pois se não houver uma solução, conforme suas promessas, teremos- que buscar a nossa soluçi:.o. E toda resPonsabilidade -do que vier a aconti.!CeL será exclusivamente do Ministéfio da
Justiça e INCRA, pela sua- falta de interesse em aplicar as Ieis.
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Nós e toda a nação brasileira seremos testemunhas disto.
Sem mais, agradecemos.
A Diretoria:
José Severino de Souza, Presidente- Durval Martins dos Santos, Secretário -- Manoe/ Ferreira Santos, Tesoureiro - E/is/ião
Nogueira de Gois, C. Fiscal- Joaquim da Silva Miranda, C. Fiscal
- Manoel Fernande Soares, C. Fiscal- Salomão Fernande de Freitas, Conselho FiscaL"
Sr. Presidente, as delongas infinitas da lei esse s~ria _um outro aspecto
que teríamos que discutir aqui, talvez até interminavelmente- as delongas
infinitas da lei, que existe uma legislação para esses casos exiSte, trata-se apenas de aplicá-la, ou de aplicá-la rapidamente, tanto quanto possível rapidamente, para resguardar o direito daqueles que o têm. Isto não ocorre! Lembro-me, aqui, de uma citação de Joaquim Nabuco, o Liberal Jo"aquim
Nabuco, o filho, ao analisar o problema da Revolução Praieira no Estado de
Pernambuco, quando ele diz que as classes dirigentes, as classes dominantes
do País tendem sempre a se aproveitar das delongas infinitas da lei para manterem, perpetuarem seus privilégios, e aí o povo, na sua visão política, entende que seu direito vai até onde ele pode enxergar. Joaquim Nabuco, o Liberal,
não é o esquerdista Joaquim Nabuco, o Liberal Joaquim Nabuco.
Um outro caso, ocorrido no Município de Cavalcanti, Fazenda de São
Mamede, situada a pouco mais de IQO quilômetros do Palácio do Planalto,
também do Supremo Tribunal Federal e também deste Congresso - 30
famílias de posseiros estão sendo, ainda, violentadas pela fúria assaSsina de
jagunços_ profissionais, sob o comando de um grande proprietário de terras.
Possui, este cidadão, na região confrontante aos -posseiros, I 6 mil hectares de
terra o Sr. Antônio Curt, pessoa, por sinal, muito bem relacionada com os
que ainda dominam o Governo do meu Estado.
Ocupando pouco mais de 2 mil hectares de terras pouco férteis- diria
extremamente pouco férteis - à margem direita do Rio Maranhão, e
localizam-se ali essas famílias de posseiros há mais de lO anos, em média; algumas, há mais de 40, todas dedicadas à _agricultura, sobretudo à produção
de arroz, feijão e milho.
Na safra de 1980 e 1981, a produção estimada dessas famílias, com todas
as dificuldades conjunturais e das próprias circunstâncias em que vivem, foi
de 3 a 4 mil sacas de arroz, SOO a 900 sacas de feijão, 4 a 5 mil sacas de milho.
Disso, mais de 2 mil sacas de arroz, de 300 sacas de feijão e de 1.500 sacas de
milho, foram queimadas pelo fogo ateado por criminosos sem escrúpulos,
vândalos excitados pela impunidade, sob o comando do referido cidadão que
eu já citei anteriormente. Isso tudo, além de terem também queimados seus
barracos, sua pequena escola, sua pequena igreja, currais, e ter sido efetivada
a morte de um sem número de criações.
No local do crime, estive ontem, em pessoa. Trago, portanto, a estaCasa, meu testemunho pessoal das ocorrências. De roupas, de utensílios domésticos, de um veículo automotor, de carroças, nada sobrou, Sr. Presidente. A
espancamento, inclusive, foram submetidas mulheres e crianças.
Nos dias 21 e 28 de agosto último, narrei desta tribuna, ainda no quente
das ocorrências, todos estes fatos e solicitei providências, duas vezes consecutivas, ao Sr. Ministro da Justiça, ao Secretário de Segurança Pública de
GoiáS e ao Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás IDAGO, bem como expedi-lhes, também, telex circunstanciais.
Nada se fez, nada mesmo se fez! Caíram em deserto estéril as sementes
ou o semeador, no caso, o parlamentar que vos fala tem as mãos malditas.
Nada se fezl Nada se fezl Nada se fez!
No dia 3 do corrente mês, impetrou-se na comarca de Formosa, vizinha
ao Distrito Federal, ação de' reintegração de posse cumulada com perdas e
danos. 10 dias depois a justiça concedeu liminarmente mandado de reintegração de posse aos posseiros, juntamente com ofício do juiz de direito ao Secretário de Segurança Pública de Goiás, solicitando auxílio da força policial
para o cumprimento da decisão judicial.
Passados 15 dias, ainda nada se fez, ainda nada se fez! Transformados
esses posseiros em bolas de pingue-pongue, estão sendo jogados de um lado
para o outro, sem nenhuma medida para se fazer cumprir a própria ordem judicial.
Pergunto: a quem apelar? Ao Min-istro da Justiça, mais uma vez? Isso
tudo está ocorrendo aí às barbas do Governo Federal; avaliem os Srs. O que
está ocorrendo lá no sul do Pará, lá no extremo norte do Estado de Goiás, no
oeste do Maranhão.
Eis porque Srs., sinto-me, nesta tarde, no indeclinável dever de voltar a
juntar minha voz, super modesta e já frustrada, à voz que creio suficientemente potente e idônea da Igreja Católica, na defesa dos que não têm onde
morrer, ou, pior que isso, não têm onde sobreviver.
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A Presidência da CNBB e a Comissão Episcopal de Pastoral, divulgaram, ontem, um comunicado sobre esses problemas do conflito de terra.
Como forma de aceitá-lo e de fazer sentir, tambêm, minha modesta solidariedade, Sr. presidente, solicito a V, Ex• que me permita incluir na fntegra ocomunicado da CNBB, que passarei à Taquigrafia.
Mas, antes de concluir, não poderia fazê-lo sem ouvir, finalmente, mais
uma vez com prazer, o eminente Senador José Fr~ge!Ii.
O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex• pela distinção. Quero dizer que nos casos que V. Ex' acaba de narrar, dou-lhe toda a minha solidariedade, como não podia deixar de ser. Na resposta que o ilustrado Senador
Teotônio Vilela deu ao discurso do S"enador Jarbas Passarinho - que eu
aplaudi por muitas razões -, enfocou o problema sob o seu verdadeiro aspecto. Casos como esses dois que V. Ex• acaba de narrar, estão se passando
mais por falta de autoridade, de ausência de autoridade. A autoridade, sobretudo, que deveria estar presente aí, a meu vet:, era o INCRA, e o que estou di~
zendo a V. Ex', hoje, eu disse quando era governador de Estado. Tive um caso, meu nobre colega, no Araguaia, em que cheguei a ser processado, foi pediw
do o meu impeachment porque, para solucionar um caso como esse, e como o
INCRA não se manifestava, eu desapropriei a terra de um grileiro. E ele, alegando que a verba que eu tinha usado não era devidamente consignada no
orçamento, pediu o meu impeachment - o que não era procedente, não foi
procedente. V. Ex•, portanto, a colocação que faço em casos como esse. Quew
ria apenas o seguinte: V. Ex' diz que s.e sente frustrado e desanimado, acho
que não, mas penso que seria oportuno nós criarmos aqui uma comissão para
estudar esse assunto da reforma agrária, do problema fundiário.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me permite, eu ando tão
frustrado e tão desanimado com essas CPis do Senado, ...

•

O Sr. José Fragelli - Não ê CPI, aí que eu quería chegar.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Por várias razões: primeiro, porque
não se reúnem; a dO Distrito Federal não se reuniu urna única vez sequer.
O Sr. José Fragelli- Eu teria alguma esperança em uma Comissão do
Senado. Foi criada uma CPI do Sistema Fundiário na Câmara Federal, na
qual eu vim até depor. Mas o caso é que visava mais fazer acusações, do que
propriamente estudar o problema fundiário. Acho que devíamos formar uma
comissão para estudar o problema fundíãrio, sem estarmos levantando questões e acusações. Vamos estudar todos esses aspectos que discutimos hoje.

Eu, por exemplo diria a V. Ex' que o caso é complexo. Tenho uma fazenda pequena, perto de Aquidauana, de menos de 400 hectares, e poderia levar
V. Ex' lá, para mostrar os Vizinhos que têm terras boas, de 20 ou 30 hectares,
e _q~e querem vender suas terras .. Eles têm pequenas propriedad ; e querem
veildê--las. Esses casos pululam por todo o Brasil. De sorte que J problema
precisa ser estudado em sua profundidade, como eu disse a V. E-:' de início.
Acho que deveríamos formar uma comissão para come':'"-·~~ .... :, a estudar uma
proposta de reforma agrária. Sei que essa comissão trabalharia neste e no
próximo ano, lentamente, mas nós poderíamos desenvolver este trabalho a
partir de 1983, o que seria bastante interessante. Não é jogar os problemas
para diante, porque eles já vêm hã mais de 20 anos e estamos no iri.esmo pé.
Agora, fixarmos melhor as funções, a competência e a aplicação dos diriheiros do INCRA, sobretudo para solucionar conflitos cOmo esses que V. Ex•
está apontando aqui, que são, sobretudo, casos desumanos que até nos envergonham estarem acontecendo a apenas alguns quilómetros da Capital da República. De sorte que, nesses casos, V. Ex• tem toda a minha solidariedade.
Eu ia dar outro aparte abordando outros aspectos do problema, mas sei que
agora jâ não há nenhuma oportunidade. Mas lembraria a V. Ex' que se tomasse a iniciativa, V. Ex•, com o seu dinamismo, com o seu idealismo, com
essa coragem, que admiro, e que já tenho levado, inclusive, para o meu Estado, apontando o nome de V. Ex• como um dos Senadores mais atuantes e
também mais idealistas desta Casa, V. Ex• poderia tomar uma iniciativa
como esta para que se estudasse seriamente o problema em toda a sua profundidade. Era apenas o que eu queria dizer por ora.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Quero agradecer imensamente a colocação que V. Ex• faz e sef que é fruto principalmente da extrema bondade
de V. Ex• Concordo e também acho que uma das iniciativas realmente poderia ser essa sugerida por V, Ex• Acho que a sugestão de V. EX' veio em boa
hora. A constituição, aí, talvez, de uma comissão permanente_, uma comissão
especial, alguma coisa assim, é preciso ver no Regimento, para estudar, abordar, discutir, procurar todos os segmentos sociais, diretamente interessados
na problemática, para nOs auxiliar na _elaboração de uma S:Olução para o
problema. Acho portanto, que a proposta de V. Ex• é extremamente viãvel.
Mas, eu gostaria de dizer, também, Sr. Presidente, que, lamentavelmen"
te, casos como esse não são isolados. Tenho trazido a esta Casa, um rol, eu di-
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ria quase interminãvel, de denúncias desse tipo. ~óbvio que não vou trazer
apenas a denúncia, faço o meu apelo, o meu apelo sincero àqueles que, detendo o poder, podem resolver esses problemas.
Mas, sinto-me frustrado, porque tenho convivido com esse tipo de
problema nos últimos dez anos de minha vida. Tenho convivido com eles e os
tenho visto agravarem-se extraordinariamente, sem que haja uma solução. Eu
não diria sempre, mas quase sempre a solução que vem é contra o mais fraco,
é para margirializar o mais ffaco.
Gostaria- de dizer que esse problema, é óbvio, não é também isolado no
contexto nacional, ele faz parte do contexto nacional, estâ inserido num contexto vivido pela Nação inteira e é evidente, por exemplo, que quando os pequenos proprietários sentem o desejo de alienar os seus pedaços de terra, estão sendo condicionados por um processo,.econômico que se implantou neste
País, e que acabou levando-os a sentirem esse desejo, ou seja, essa necessidade. Isso estã ocorrendo no País inteiro e só aqueles que não querem enxergar,
que são aqueles que detêm o poder, ou aqueles ainda que, detendo o poder,
têm compromissos com grandes grupOs Cconômicos, só nesses casos é que,
realmente, podemos vislumbrar a possibilidade de não estarem enxergando
·
uma evidência.
Esses conflitos, realmente, estão se multiplicando e estão se multiplicando aceleradamente, no momento. Não se trata de incitamento de ninguém.
Na verdade mesmo, o grande agente de incitação, nesse caso, é a fome, é a miséria, é a injustiÇá social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
SANTILLO EM SEU DISCURSO:
O COMUNICADO
"Em certos países em vias de desenvolvimento, hã milhões de homens
que se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que são explorados pelos latifundiários, sem esperança de alguma vez poderem chegar à posse nem
sequer de um pedaço mínimo de terra ''como sua propriedade" ..._Longas jornadas de duro trabalho físico são pagas miseramente. Terras cultiVáveis são
deixadas ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de um
pequeno pedaço de terra, cultivado por conta própria hã anos, são preteridos
ou ficam sem defesa diante da uroffie da terra" de indivíduos ou de grupos
mais potentes" (Carta Encíclica "Laborem Exercens" de 14 de setembro de
1981, do Papa João Paulo II, n' 21).
''A luz desse texto pontifício, a preocupação dos Bispos do Brasil com as
questões da terra, manifestada em 1980, no docUmento ''Igreja e Problemas
da Terra", talvez, agora, seja, mais compreendida em sua justiça e atualidade.
Em vírtude da orientação oficial da Conferência dos Bispos contida no
documento .. Igreja e Problemas da Terra", orientação que é a mesma do Santo Padre João Paulo II, muitos leigos. religiosas, sacerdotes e bispos, sem distinção de nacionalidade, estão se comprometendo com os posseiros na luta
por seus direitos, considerando ser isso um trabalho de Igreja.
~'Ultimamente, aparecem, de Norte a Sul do país, acusações falsas contra elementos da Igreja como se fossem os promotores de invasão de terras.
Procura-se desta forma descarregar na Igreja e em seus ministros a responsabilidade por um estado de coisas que é fi'uto de uma estrutura fundiária injusta e da ganância de grandes empresas, favorecidas pelos incentivos fiscais. Hã
urna grande diferença entre comprometer-se com os posseiros e incitá-los à
violência.
"A CNBB sempre repudiou o ódio e os processos violentos e não os estimula. Por isso recusa qualquer responsabilidade em fatos dess.a natureza. As
comunidades da Igreja partem de uma perspectiva evangélica cuja tônica é o
amor fraterno e a justiça. Mas ao investigar certas situações de conflito em
grande número de Estados da Federação, não se pode deixar de compreender
que os posseiros atacados injustamente por pistoleiros e jagunços, e sem a devida proteção dos órgãos oficiais, reco"rram ao çlireito de legítima defesa. Lamentamos profundamente todos os mortos, vítimas desses conflitos. Desejamos, porém, que se dê igual importânciá--tanto à morte de um preposto de
empresa quanto à de humildes_ posseiros.
"De inícios de 1977 aju1ho de 1981, a Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Nacional registrou 916 conflitos por questões de terras, envolvendo 251.891
famílias, com 1.972.989 pessoas. No mesmo período verificaram-se 45 assassinatos de trabalhadores rurais e agentes de pastoral, incluídos três advogados. Ao que consta, apesar de conhecidos nomes, datas e lu~ares de todos es~
ses crimes, nenhum deles foi apurado de forma conclusiva. Todos esses dados
estão à disposição dos interessados.
~~Ainda neste mês, Dom Pascásio Retler, Bispo de Bacabal, no Maranhão, apresentou ao ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República, vasto dossier sobre conflitos de terras em sua diocesse. O que impressiona
. é o fato de que vários desses -conflitos somente não se encontram resolvidos
H
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por descumprimento da legislação vigente, conforme amplamente documentado no referido dossier. Aliás, diversos dossiers semelhantes, nos últimos
anos, foram encaminhados ao Ministério da Justiça pela Secretaria Geral da
CNBB.
HConforme dados que são de nosso conhecimento, os padres Aristides
Caniio e Francisco Gouriou apenas cumpriram seu dever de orientar o povo
na defesa de seus direitos. Cartas antigas dos mesmos sacerdotes, cujos origiÍüffS estão em nosso poder, comprovam que, de longa data, eles vinham alertando as autoridades locais, por visitas e por escrito, sobre a difícil situação
dos posseiros e o perigo de conflitos armados, O bispo de Conceição do Aragu aia, Dom José Patrício Hanrahan, com sua reconhecida objetividade e sua
responsabilidade de bispo e de presidente do Regional Norte II da CNBB testemunha que as acusações contra os padres não têm cabimento porque estavam apenas executando a Pastoral da Terra. TOdos os bispos do Regional
Norte II (Estado do Parâ e Território do Amapá) se solidarizaram com Dom
Patrício.
· ~·Por essas razões protestamos contra o tratamento a que os mesmos padres foram submetidos,· com cerceamento de defesa e de _visitas, serp. falar nas
irregularidades da instrução policial e no carãter reservado do processo movido contra eles.
"A Igreja rejeita a poSição dos que afirmam aceitar sua doutrina, mas
atacam os cristãos que se empenham nas lutas pela justiça. Bispos, padres ou
agentes da pastoral, fiéis às exigências da doutrina criastã, quando assumem a
defesa dos pobres e oprimidos, são implacavelmente acusados de ideologias
anticristãs.
"A CNBB apela para que se tomem medidas urgentes a fim de solucionar o problema dos posseiros e dos "sem terra". f: injustificável que, em um
país de tanta terra como o Brasil, não sobre terra para os lavradores que dela
necessitam para sustentar a si e suas famílias e produzir os alimentos de que o
país precisa, enquanto imensas glebas não cultivadas se acumulam em poucas
e poderosas mãos.
"A solução de tão graves problemas, em vista de uma paz duradora que
todos nós almejamos, só será possível por meio de decisões corajosas e eficazes que corrijam as atuais política e estrutura agrãrias. Recentemente, no documento "Reflexão Cristã sobre a Conjuntura Política", o Conselho Permanente da CNBB, insistiu em que o povo tem o direito inalienável de participar
realmente dessas decisões, através dos corpos sociais intermediários e organismos de classe. No cumprimento de sua missão pastoral de educar a consciência cristã no campo da política é que vãrias Igrejas locais vêm elaborando
e difundindo subsídios apropriados, que ajudem o povo no exercício de seu
direito e dever de participação política.
"Alguém que reflete sobre a realidade da América Latina, tal corno se
apresenta na hora atual, é levado a concordar com a afirmação de que a realização da justiça neste continente está diante de um claro dilema: ou se faz
através de reformas profundas e corajosas, segundo princípios que exprimem
a supremacia da dignidade humana, ou se faz- mas sem resultado duradouro e sem beneficio para o homem, disto estou convencido - pelas forças das
violência" (Discurso de João Paulo"IJ em Salvador BA, a 7 de julho de 1980,
aos construtores da sociedade pluralista de hoje)".
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Com urna emenda apenas de plenário, parecer favorável de todas as comissões, o projeto da nossa autoria, disciplinando a profissão de detetive particular, investigadores judiciais e atividades correlatas, foi reencaminhado aos
órgãos técnicos, para análise âO -aditamento que lhe foi proposto.
A propósito do assunto, acabamos de receber, do Instituto de Investigações Judiciãrias, um oficio lembrando o papel dessa classe na defesa da segurança patrimonial, pessoal ou privada, lutando pela profissionalização,
que representará, sem dúvida, a maioridade e autonomia daquele setor privado, na sua missão de complementar a ação do poder público.
Mesmo na clandestinidade trabalhista, essa categoria profissional tão esquecida, prepara-se para tornar ainda mais eficiente a sua tarefa, como segura contribuição social para o País.
O Instituto de Investigações Judiciárias, com sessenta mil alunos, entre
os já diplomados e os matriculados, acaba de instituir um sistema de "mala
direta", com circulação nacional, para difundir as aspirações e anseios doi categoria, que se vem ampliando no Brasil hã cerca de vinte anos, demonstrando, mais uma vez, que não tem o intuito de concorrer, mas pretende apenas
colabórar com a polícia regular, prestando-lhe, nas investigações, inestimáveis serviços.
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A Escola de Detetive Profissional e de Agente de Segurança reservado,
criada pelo Instituto de Investigações Judiciárias no seu boletim ~·Edição Policial", órgão da Associação -dos Funcionários da. Polícia Civil do Estado de
São Paulo, anuncia que vem recebendo, regularmente, matrículas de alunos
de vários países, como a Grécia, a ltâlia e a Argentiria.
Muitos· alunos formados por esse Instituto já trabalham como Detetives
Particulares Autônomos, Agentes de Segurança Reservados, Agentes de Investigações Sigilosas em várias empresas, colabor-ando, no particular, com órgãos das Forças Armadas, repartições públicas e entidades privadas em
várioS EStados da Federação.
Trata-se de urna classe numerosa, organizada e necessária.
Daí por que fazemos um apelo aos órgãos técriicos desta Casa para que,
no menor prazo possível, relatem a única emenda apresentada ao nosso projeto, a fim de que possa ser encaminhado, ainda este mês, à Câmara dos Deputados, merecendo, até o fim do ano, a sanção presidencial.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO: ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Sr. Senador Itamar Franco
enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, de acordo com o disposto no art.
259, inciso III, alínea a, do Regimento Interno, deve ter início na hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não hã mais oradores inseritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira a seguinte.

ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n<?49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa -âe investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, I'~ pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, cOm voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 196CI- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde. favorável.
3
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste ao Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
- de Finanças.
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quatro milhões, cinqUenta:- e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 609, de [981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Cana1e.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupê (MG) ~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 Justiças. pela constitucionalidade e juridicitlade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

•

6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em
CrS 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, favorâvel.
7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 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 n's 629 e 630, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 205, ge 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 1357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.

----

9
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer 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 cinc_o cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 22 e 23, de 1981, das Comissões: - - de Constituição e Justiça,_ pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
lO

Votação, em turno únicO, do Projeto de-Resolução n9 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

4

11

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 Gover1no do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta

•
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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, favorâvel.
12
Votação, em turnO único, do ProJetO de Resolução n9- 9-1, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montare; e
- de Municípios, favorável.
13
Votação, em turno úriico, do Projeto de-Resolução n"' 8, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 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~ seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissõe"
- de Constituição e Justiça, pela coristitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 6-4, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Econom13. como conclusão de seu Parecer n9 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Mu)licipal de Itatiba (SP) a elevar em CrS
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, noveR
centos 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 Municípios, favorável.
15
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 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, favorável.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 5, de 1981 (apresentado pela Coffiissão de Economia como conclusão de seu Parecer n915, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa (MG) a elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhõe"S, setecentos e cfnciüeitta e seis mil, setecenR
tos e vinte e cinco cruzeiros) o montaÍlte de sua dívida Consolidada, tendo
PARECERES, soo- nos J6el7,de 1981, das Comissões:
- de ConStituição e Justiça, pela- COiiS11tucion-alidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
17
Votação, em turno único, do Projeto âe 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.

•

18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 38, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comõ- 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 oitente
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e três mil, seiscentos e trinta áuzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad"'e e juridicidade; e
- de Municf[fios, favorável.
19
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 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 Co~stituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
V atação, em turno -único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 60, de 1981 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• !02, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráVel.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentad_o pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 713,
de.l981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cenR
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo P9rtella na Academia Brasileira de Letras.
!
25
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 17'1 aniversário da Revolução de Março de
1964.
26
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, soliciümdo 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
emPreSáiioS na admin~traçào da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
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27

Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado .. 0 N ardeste é Vitima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n-9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitandO Ui'gência, nos termos do ait. 371, c, do Reginlento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o SCguro~âes-emp-rego, e determina outras providências.
29
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Sericidor Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucio'nalidade e juridicidade e, no
mérito, favorãvel; e
- de Educação e Cziltura, favorável.
30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido peLas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dã outras
providências, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Jusiiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, _com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorãvel, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorâvel.
31
Votação, em primeiro turno (apteciação preliminar da juridtcidade, 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 no 1.006, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injllridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e votO em separado do Senador Aderbal Jurema.
32
Votação, em primeiro turno (apreciaçãO- preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado no 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139 salârio, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
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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 309/81, do Senador Dir- \.
ceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão Cons-~
1
tituição e Justiça.)

de

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 minJtos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOMANTO JO.,
NIOR NA SESSÃO DE 15-9-81 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

f

O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados que me honram com a sua presença, co_mpanheiros José Amorim e Stoessel Dourado:
!.
A Nação toinou conhecimento, ontem, através do programa que se intitula Globo Revistq e pela palavra autorizada do Ministro da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel, dos projetes que deverão chegar, ainda esta semana, ao Congresso Nacional, a respeito das modificações que serão introduzidas na legislação.,.
eleitoral.
· '
A Nação tomou conhecimento, repito, Srs. Senador-es, de mais uma providência objetivando a· cumprimento da palavra do condottiere da aber!uta
que é o Presidente João Figueiredo. S. Ex•, cumprindo mais uma etapa" do
processo de aperfeiçoamento democrático, vai sugerir à apreciação do 'Congresso Nacional três projetas -que não têm nenhum sentido casuísta, jã que
essa expressão se tornou comum no dicionário dos políticos, na atual co~jun
tura.

•

O primeiro projeto, Sr. Presidente, é aquele que estende a sublegenda às
eleições de Governador; o segundo, reduz de dois para un ano o prazd de~ domicilio eleitoral e o terceiro para tornar explícito, na lei de inelegibilidade,
que todos que não estiverem condenados, fiel à tradição do Direitb bd.Sileiro,
possam disputar livremente nas próximas eleições de 1982, o que, comb·sabe
V. Ex•, é o retorno àquele princípio histórico tradicioil.al do Direito,brasileiro, em que somente o condenado por processo se torna inelegível,iquand.o. in~
felizmente, a lei vigente condiciona à in~legibilidade aqueles que estiverem indiciados em processos.

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex• me permite?
i.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Com muita honra, nobre Senador
Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema - :E: $alutar que V. Ex• Ocupe a tribuna destaCasa, como parlamentar experimentado, para trazer ao debate a mensagem
sobre legislação eleitoral. Falou V. Ex• da sublegenda. A sublegenda é um
instituto que nasceu dentro do bipartidarismo, quando esse bipartidarismo
surgiu em conseqUência de uma_ modificação legislativa, operada pela Revolução de 64, onde todos nós vimos treze partidos, alguns até em decomposição política, se juntarem em dois partidos apenas. Agora, a sublegenda para
1982. Tenho a impressão, nobre Senador Lomanto Júnior, que deve ficar claro ser esta a última vez, no pluripartidarismo, que se apela para a sublegenda,
porquanto compreendo que a maioria dos partidos ainda não estã registrada,
e parece que somente o PDS, o PMDB e, recentemente, (eu não estava aqui,
me encontrava no meu Estado), o PP obteve o seu registro. Nem todos têm
uma representação em municípios dos Estados. Por isso a sublegenda municipal foi objeto de apreciação do meu parecer sobre a Reforma Partidâria.
Agora, a sublegenda será extensiva a Governador, em carãter facultativo,
cada Partido usará da sublegena no Estado ou no município, de acordo com
as perculiaridades locais. Mas, mesmo assim, nobre Senador, vamos fazer
desta sublegenda um instrumento transitório; que após 1982, jã com os partidos representados nesta Casa, nas assembléias, nas câmaras de vereadores,
não mais subsista esse instrumento; não que eu tenha por ela nenhuma idios-.
sincrasia, mas porque não se concilia com a filosofia do pluripartidarismo.
Quanto à extensão da lei no sentido de ressalvar todos aqueles que sofreram
as punições revolucionárias, 6 extensão da anistia. A anistia agora é eminentemente político-eleitoral, para que todos que estejam no gozo dos seus direitos políticos possam de fato votar e serem votados tranqüilamente. E isso
vem, como diz V. Ex•, confirmar uma tradição do Direito brasileiro. Falou
ainda V. Ex• sobre uma outra ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR -

Redução do prazo.
O Sr~ Aderbal Jurema - Isso estã dentro do processo político, a criação
de novos partidos. Ainda há gente hoje mudando de partido, V. Ex• sabe que

•
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enquanto os partidos não estão registrados os seus filiados podem sair do
partido e entrar em outro partido.
O SR. LO MANTO JúNIOR- A redução do prazo de domicilio eleitoral.
O Sr. Aderbal Jurema- Sim, mas a mudança de partido implica, às vezes, também em mudança de domicílio, e depois esse é um País imenso, um
País continental, em que muitas vezes mudamos de domicílio não porque
queiramos, um funcionáriO-público federal, um homem de empresa que tem
ramificações em outros estados ... Às vezes o gerente de uma empresa do
Espírito Santo, lá de Dirceu Cardoso e de fepente ele vai para Pernambuco e
fica com a obrigação de votar no Espírito Santo. E lá em Pernambuco poderíamos fazer de Dirceu Cardoso candidato, estamos precisando lá.

•

O SR. LAMANTO JúNIOR- Seria, aliâs, uma grande iniciativa de
Pernambuco .
O Sr. Aderbal Jurema- Então, o domicílio eleitoral facilitaria. De maneira que acho o domicílio eleitoral sociologicamente certo, essa redução.
Quero apenas felicitar V. Ex• em vir a esta tribuna trazer para o debate com
os seus companheiros de partido e com as Oposições a mensagem sobre a legislação eleitoral qu~ me parece que ainda não chegou a esta Casa.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Agradeço muito sensiblizado ao experimentado Senador Aderbal Jurema o seu aparte nesta fase inicial do meu pronunciamento que não deverá se restringir apenas às mensagens que serão enviadas 3inda esta s'emana ao Congresso.
Mas eu irei mais além: desejo hoje fazer aqui, Sr. Presidente, urna apreciação do comportamento de um homem que, como eu afirme1 há pouco, se
consagrou como o condottiere da abertura democrática. V. Ex" falou na ex~
tensão da sublegenda, aparteando-me. Deixarei para analisar. No curso .do
meu pronunciamento, eu analisarei também, porque concordo com V. Ex",
de que este instituto que Já eXiste para atender às eleições municipais e para
atender à eleição majoritária para o Senado da República, nada mais justo de
que também se estendesse para as principais eleições majoritárias: para os gOvernos estaduais. Concordo inclusive com V. Ex' quando afirma que ele deve
ser um instituto transitório, diria mesmo episódico, para atender a situação
conjuntural de uma fase de mudança, de urna fase de transformação do sistema político brasileiro, jungido há bem pouco tempo ao sistema bipartidário
que nunca foi do meu agrado, que nunca foi da minha aprovação, mas tivemos que conviver com ele durante algum tempo. A Oposição chamava-o de
camisa de força a que a Revolução tinha submetido os políticos brasileiros.
Tivemos com o Governo Figueiredo, o Governo da abertura democrática, a
instituição do pluripartidarismo.
Eliminado o AI-5 ainda no Governo passado, restabelecida na plenitude
a a liberdade de imprensa, assume o Governo da República o Presidente Figueiredo e o primeiro ato então praticado foi um ato de perdão. Refiro-me à
mensagem concedendo a anistia a quantos brasileiros estavam no exílio ou na
prisão.
Nós nos recordamos, Srs. Senadores, daquela noite, que não direi inesquecível. mas daquela noite trágica em que o Congresso, reunido, e eu fui um
dos participantes do debate, parecia que estávamos votando a mais abjeta das
leis de arbítrio, quando, ao contrário, estávanios oferecendo a concíliação geral ao povo brasileiro. E a anistia que se viu depois de Figueiredo foi tão am·
pia, geral, quanto irrestríta.

O Sr, Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?

•

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Darei em seguida o aparte a V. Ex• E os
que estavam fora das fronteiras do País vieram, retornaram à Nação brasileira, recobrados os direitos polítiCos e em plena libeidade se filiaram aos partidos políticos. Até mesmo os que não se filiar-am estão aí na ilegalidade, gozando do clima da liberdade que desfruta o País dirigido por Figueiredo. Até
mesmo os que não quiseram se filiar aos partidos legais têm a mais ampla liberdade para participar da vida política brasileira.
Os que estavam presos por motivos políticos, as portas das cadeias se
abriram e eles se integraram na sociedade brasileira e estão militando com os
mesmos direitos de qualquer cidadão, na· plenitude conquistada, podendo votar ou serem candidatos a cargos.eletivos.
Após a concessão da anistia o Governo, na firme decisão de fazer deste
País uma democracia:- porque ele não só prometeu fazer deste País uma democracia, ele jurou- instituiu, atendendo aos anseios dos políticos, o pluripartídarismo que, dentro da tradição política brasileira, é o sistema que mais
convém aos interesses do País. Os partidos se organizaram e muitos deles nem
mudaram de sigla, apenas acrescentaram a palavra partido à sigla jâ existente, já que não era permitida a manutenção das mesmas siglas.
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O Presidente prosseguiu na sua decidida caminhada e mandou para o
Congresso Nacional uma mensagem restabelecendo as eleições dir~s para
governador, isto é, devolvendo ao povo o direito de escolher os seus governantes, para que novos equívocos- e quantos equívocos foram cometidos,
nos quais o povo não teve qualquer culpa pela escolha de certos governantes
-não viessem a ocorrer. Agora, a partir do próximo ano, não: o povo vai ccparticipar, vai escolher, em eleições livres, o Governo de sua conveniência, o
Governo do seu interesse, da sua aspiração, do seu desejo, seja ele do meu
Partido, seja dos partidos da Oposição.
A democracia se caracteriza, sobretudo, pela alternância no poder.
Quando nós nos comprometemos a exercitar o regime democrático, Corremos
o risco de ganhar ou perder- faz parte da regra do jogo democrático. t salutar à Nação esta alternância de poder porque ela pode aferir, dimensionar a
própria atuação de suas agremiações partidárias, de seu próprios líderes.
Vamos ter eleições livres em 1982. Os governadores de Estado serão es ..
colhidos pelo povo; os prefeitos seião escolhidos pelo povo, como ocorria
para todos os cargos, seja pelo sistema majoritário seja pelo sistema propor·
cional.
Acreditamos que esta marcha para o aperfeiçoamento total da democracia não vai ter como ponto final o restabelecimento das eleições para governadores. ·r remos adiante, e chegaremos, se Deus quiser, um dia, a que o povo
brasileiro possa escolher em todas as esferas do poder o candidato da sua preferência, do seu desejo, da sua aspiração.
O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Concedo a palavra ao emineste Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Senador Lomanto Júnior, sinceramente, praticamente perdi a oportunidade de aparteá-lo.
O SR. LOMANTO JÚNIOR -' Lamento profundamente.

O Sr. Itamar Franco - Eu é que lamento, talvez, a minha inoportunidade de ter pedido o aparte num momento em que V. Ex• entusiasmado ...
O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• nunca é inoportuno comigo.

O Sr. Itiii,iar·Franco - Muito obrigado, Senador. Mas, repetindo num
momento em que V. Ex' entusiasmado com essa sua fé democrâtica, que nem
sempre é a fé do Governo, mas que reconheço que é a de V. Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR- O Presidente é o condottiere da democracia brasileira.

O Sr. Itamar Franco - Ê exatamentC sob esse ângulo e eu não quero
nem conversar sobre o problema da sublegenda, porque quando V. Ex• fala
que nada mais justo do que a sublegenda eu até me assusto. Mas, vou deixar o
problema da sublegenda para uma discussão mais oportuna. Isso já nos separa terrivelmente. Mas, exatamente nesse aspecto, V. Ex• ocupa a tribuna do
Senado, um homem com convicção democrática, fala à Nação, então, quando V. Ex• classifica o Governo Figueiredo, o Governo da abertura democrática, eu gostaria de saber qual a classificação que V. Ex' daria aos outros governos revolucionários, sobretudo, partindo di uma declaração do Presidente
Castetlo Branco, quando ele dizia que a "Revolução de 64 surgiu para defender o primado do direito e o respeito à lei''. Se este é um Governo -que se pretende democrático, o que foram os outros Governos, Senador Lomanto Júnior, na opinião de V. Ext-?
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Responderei a V. Ex• com o maior prazcr.

Chamei o Presidente .Figueiredo de condottiere, vou chamá-lo, agora, de
vingador.

O Sr. Itamar Franco - Vingador?
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Vingador. O Presidente é o nosso vingador.
O Sr. Itamar Franco -

Mas não ê o Zorra, não?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• aguarde a resposta que me pediu.
A partir de 1964, todos nós fomos injustiçados e todos nós sabemos que
a Revolução de 64 tinha como primado, para usar a expressão de V. Ex.t-, tinha como objetivo principal a consolidação do regime democrático no País,
ameaçado, como todos nós sabemos, por urna série de incidentes que quase
levam a Nação ao caos. Assumindo, após 64, a figura inesquecível, o estadista
admirável que teve sobre seus ombros o peso da responsabilidade, o conterrâneo de V. Ex~. cujos restos mortais depositados na sua terra estão ali a significar a história de um homem que sonhou e que tudo empreendeu para fazer
deste País uma democracia. E o fez, Sr. Presidente! Quem, porventura- e V.
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Ex• é um dos homens mais ilustres e mais competente desta Casa, nobre Senador Itamar Franco ...

O Sr. Itamar Franco - Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR__: ... quem, porventura, tiver a oportunidade de ler a Constituição de 1967 e de contemplar, num passado bem próxi~
mo a história deste País, verificarã e terá que dar o testemunho, porque na
hora em que a poeira do tempo se assentar, aparecerã a figura de Castello
Branco, como um homem que tendo recebido o poder de uma Revolução,
esse homem arrostou todas as dificuldades da época, o Pais atravessando dificuldades cconômicas quase intransponíveis, a desordem instalada e esse homem caminhou firmemente, para cumprir o desiderato; para cumprir o primado da Revolução de 1964, que era o de consolidar a democracia no Brasil
e, em 1967, o Congresso funcionando, poderia ter sido colocado no Poder
porque, segundo um dos maiores conhecedores do D"ireito brasileiro, o meu
conterrâneo, Professor Josaphat Marinho, a revolução gera direito e Castello
Branco, com o direito da Revolução, poderia logo assumir o poder, mas, quis
fazê-lo mediante a sagração da representação popular, mais autêntica à época, que era o Congresso Nacional.

O Sr. Marcos Freire- Mutilado, com os seus membros cassados, Ministros expulsos dos Tribunais ...
O Sr. Lázaro Barboza- O pânico" tomando conta da Nação como um
todo ...

O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• deseja um aparte, nobre Líder
Marcos Freire?

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Lomanto Júnior, usando do mesmo
direito de aparteá-lo sem pedir, quero fazer minhas as palavras que V. Ex•
profere em homenagem ao ilustre homem público, que foi o Presidente Castello Branco. E V. Ex•, como eu, bem sabe que o ilustre Presidente Castello
Branco foi um dos maiores democrãtas que jâ tivemos neste País. Pois, com
todas as dificuldades que enfrentou, ele deixou este País com uma Constituição das mais democráticas. E hoje rriuitos sefitein saudades dãquela Constituição de 67.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• realmente, vem ao encontro do
meu pensamento. Castello Branco tinha o fascínio pela democracia. V. Ex•,
talvez não tenha conhecido de perto o Marechal Castello Branco. Tive oportunidade de conhecê-lo comandando o IV Exêrcito na sua terra e tive também
o privilégio de conviver com ele, diTia-ffiesmO dia a dia, ele à frente do Governo do meu País e eu à frente do Governo do meu Estado. Quantas vezes o encontrei sofrendo; quantas vezes o encontrei amargurado; quantas vezes o encontrei carpindo a dor de ter que tomar urna atitude para salvaguardar a ordem pública, contra mesmo os seus princípios democráticos.
Disse bem, V. Ex• Senador Jutany Magalhães, ele legou ao País uma
Constituição democrática.

O Sr. Marcos Freire - A que foi golpeada em 69?
O SR. LOMANTO JÚNIOR - A de 67.
O Sr. Marcos Freire- E foi golpeada em 69'?

O SR. LO MANTO JÚNIOR - A de 67 não poderia copiar a de 69.
O Sr. Maicos Freire- A Constituição democrática de 67, que foi golpeada em 69 ...

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Agora entendi. Golpeada.
O Sr. Lá::aro Barbo::a- Quando afastaram o Presidente da República
porque estava doente e impediram ·o Vice-Presidente da República porque era
lúcido demais ...

O SR. LO MANTO JúNIOR:..... Quando V. Ex•s terminarem os apartes ...

O Sr. A-/arcos Freire- São só esclarecimentos, não são apartes. É apenas para que fique bem claro o registro histórico.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - O Presidente Figueiredo está sendo o
nosso vingador ...

O SF,--!tamar Franco - Esse "vL"lgador" é qüe eü gostaria de saber...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... contra aqueles que não compreenderama conjuntura que medeou entre 64 e agora. Quem pode negar que estivemos às portas da guerra civil; quem pode negar que o País veio conhecer e até
conviver com o terrorismo, com o seqüestro de figuras das mais ilustres que
não eram do País, mas embaixadores de nações amigas; quem pode se esquecer das guerrilhas urbanas e rurais, num processo que queria instalar a bader-1 na no País, daqueles que não acreditam na democracia ...

O Sr. Lá::aro Barbo=a- Permite V. Exf. um aparte?
O SR. LO MANTO JÚNIOR - ... dos que -darei o aparte imediata~ente, guando concluir meu raciocínio, pois sabe V. Ex• que sou homem do
d1álogo e não temo apartes - não compreendiam a situação, propositada~
mente, como ainda hoje há os que desejam o retorno àquela situação de
quanto pior melhor.
Nós tivemos retrocesso em face de seqüestros, em face do terrorismo, em
face das guerrilhas, em face, Sr. Presidente, da quase compulsão sociaJ que se
queria instalar neste País.
A Revolução, ou os que apoiaram a Revolução e os que com ela se comprometeram, sempre olhando para frente, objetivando aquele sentido maior,
que era a instalação de um sistema democrático no País.
Compreendo, eminente Líder, futuro Governador de Pernambuco, segundo ternos constantemente ouvido aí, Senador Marcos Freire; eu compreendo que V. Ex• como homem de oposição, tenha que fazer as críticas e
colocar e pinçar aqueles momentos difíceis que passamos de cassações; aqueles momentos de arbítrio que não desconhecemos, e que tivemos de aceitar,
exatamente para evitar um mal maior, que era o País ingressar no caos, descer, descambar na ladeira da subversão, do terrorismo, e mesmo da guerra civil.

•

O Sr. Marcos Freire- A justificativa de toda ditadura é exatamente es-

sa.
O SR. LOMANTO JUNIOR - Aí é que o Presidente Figueiredo é o
nosso vingador. Ele está, a esta altura, vingando os apupos que recebemos, as
injustiças de que fomos vítimas nesta e na outra Casa do Congresso.
O Sr. Marcos Freire -

Coitadinho.

O SR. LO MANTO JUNIOR- Mostrando realmente, Senador Itamar
Franco, que o primado maior da Revolução é a instituição no País do regime
democrático.
Ouvirei com muito prazer o eminente Senador Lázaro Barboza.

O Sr. Lázaro Ba~boza - NÜbre Senador Lomanto Junior, um grande
conterrâneo de V. Ex• chegou a exclamar, um dia, do fundo de uma cadeia,
que as ditaduras por mais que durem, não duram sempre. E V. Ex• sabe que
me refiro a Octãvio Mangabeira que, num outro contexto, teve também que
enfrentar a sanha de urna ditadura. O nosso eminente Líder Marcos Freire
que, no mérito,jâ tinha aparteado V. Ex•, para contestar as colocações que V.
Ex~ ora faz. E Marcos Freire afirmou, com uma lucidez extraordinária, que a
grande desculpa de toda ditadura é que elas se julgam iluminadas. Donas de
uma sabedoria que ninguém sabe onde foi adquerida, julgando-se no direito
de jogar para fora dos muros da cidade proibida o alcance do voto popular, e
substituir a vontade da Nação inteira. Por isso, V. Ex• apenas num ponto tem
razão, é quando afirma que o povo não teve culpa da escolha de muitos governos. E eu completaria: o povo não teve culpa de nenhuma escolha e de nenhum governo ao longo desses quase 18 anos que nos separam do golpe militar de 64. Golpe que foi se reciclando no própriO golpe, um golpe sobre o outro, descambou em 69, descambou no pacote de abril, descambou na nomeação de senadores aqui chamados de senadores indiretos. Enquanto,
nobre Senador Lomanto Júnior, um pacto de poder insistia em permanecer
no poder pela força, a grande verdade é que a Nação começava e aumentava
a velocidade do seu caminho rumo a dificuldades ainda maiores, e porque
não dizer o próprio caos.. Este, hoje, é um país que se encontra - e digo isso
com profunda dor, porque eu deploro a violência, deploro a desordem nobre Senador Lornanto Júnior, muito mais próximo do risco de urna hecatombe de uma guerra civil, do que se encontrava em 1964. Daí por que me
causa espécie que um homem como V. Ex•, um homem que sejungiu aos altos postos da vida pública, pelo voto popular, e sempre os exerceu com muita
2condattiere- para usar a expressão de V. Ex•- da abertura política, o Presidente João Figueiredo. Eu discordo de V. Ex•, eminente Senador Lomanto
Júnior, porque, a meu juízo, o condutor da abertura política é a Nação brasileira, que amadureceu no sofrimento desses quase 18 anos. Apesar das vicissitudes, apesar do sofrimento, apesar de tudo, a Nação começou a se organizar
e a obrigar a ditadura a recuar. As eleições que vamos ter, no ano que vem,
não decorrem apenas da vontade do Senhor Presidente da República; decor~em, muito ~ais, de _um desid~rato da própria Nacão brasileira. aue não aceita mais ser tangida como boiada.
. ·
. •
-

O SR. LO MANTO JúNIOR- V. Ex•, como homem de Oposição, tem
direito de discordar. Mas, a discordância de V. Ex•, permitam-me, não me
convenceu em nada.
Como eu disse, a revolução gera direito, como gera arbítrio também.
Não negamos que tives-se havido uma fase de arbítrio neste País, que o estado
de direito tenha sido abstraído do regime constitucional brasileiro. Mas, tarn-
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bém não aceito a denominação imprópria de ditadura. Que ditadura é esta,
Sr. Senador Lázaro Barboza?
O Sr. Lázaro Barboza - E: esta ditadura que cassou, que prendeu, que
escorraçou, que puniu.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Que ditadura é esta, Sr. Senador Lázaro Barboza, na qual, os municípios continuaram escolhendo os seus prefeitos,
o povo continuou escolhendo os seus legisladores, as câmaras legislativas
abertas, não só na área do Estado, como na área federal?
Tivemos alguns tropeços e reconhecemos isto. Mas, o que agora estamos
falando é do presente. Precisamos contemplar o presente.
Basta, Sr. Senador Lázaro Barboza, basta de cassandras, basta de pessimismos, basta de aves agoureiras, que vivem neste País constantemente a trinar - não sei se estou empregando mal o termo - aves agoureiras, cujos
cânticos não devem realmente nos encantar, mas, que ao contrário, devemos
repelir, para olhar o porvir desta Pátria, que te~ um futuro e uma destinação
histórica a cumprir.
Nós temos a vocação democrática e vamos realizar a nossa vocação e o
Presidente Figueiredo, repito agora, nosso vingador, está nos vingando das
injustiças que sofremos, durante todo esse período, e sobretudo transformou ...

O Sr. Lázaro Barboza período?

E onde estava o Presidente Figueiredo neste

o SR. LOMANTO JÚNIOR - Preparava-se para assumir posição na
qual pudesse deflagrar o processo da abertura democrática brasileira.
O Sr. Lázaro Barboza -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senador Lomanto Júnior, V. Ex• fala na
eleição de prefeitos municipais, de vereadores, em manter aberta as Casas Legislativas, mas V. Ex• é testemunha muito viva de como isto tem acontecido.
V. Ex• sabe muito bem que liquidaram com a autonomia dos municípios, que
destruíram a Federação brasileira que, de federação, hoje, guarda apenas o
nome, porque vivemos sob o guante de um estado unitário. V. Ex• sabe que,
em verdade, as instituições políticas vigentes são inteiramente distorcidas e,
nós vamos ·chegar à democracia, se Deus quiser, mas vamos chegar, não
como um gesto paternalista de nenhum vingador, nós vamos chegar como um
gesto de amadurecimento e da consciência do povo brasileiro.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Obrigado, Senador. Nós vamos chegar
à democracia pela vontade e pela aspiração do povo brasileiro, concordo com
V. Ex• Mas, alguém está conduzindo este povo para a democracia, e este alguém V. Ex• sabe, e ninguém pode negar, que é o Presidente João Baptista Figueiredo. Doa em quem doer. E parece que está doendo em V. Ex•

OOr. Lázaro Barboza- A mim não me dói, nobre Senador. Só lamento
que o Presidente Figueiredo nã_o tenha assumido essa postura de hã muito
tempo. Sua Excelência serviu ao regime, que hoje encarna, ao longo de todos
esses quase 18 anos.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - O Presidente Figueiredo, Sr. Senador
hã dois anos e pouco, ...
'o Sr. Lázaro Barboza - Hã democratas e democratas.

Láz~rq. Barboza,

•

O SR. LOMANTO JÚNIOR- ... hâ dois anos e poucos meses assumiu
a Presidência da República. Fez um juramento perante à Nação.
Comprometeu-se, perante o povo brasileiro, a fazer deste País uma democracia, e não vem falhando. Vem cumprirido fielmente o seu juramento, para alegria de V. Ex~ para alegria do Senador Marcos Freire, do eminente Líder do
PP, dos homens do PDS. Todos nós devc!ríamos, nesta hora, preservar o Presidente Figueiredo. Esta seria ajustiça que nós deveríamoS faZer, Sr. Senador:
preservar o Presidente Figueiredo, como homem bem intencionado, como
um homem que está, obstinadamente, decidido a fazer deste País uma democracia. A cada declaração do Presidente, Srs. Senadores, a cada reiteração do
Presidente de cumprir o seu_juramento, há sempre uma descrença, há sempre
uma palavra de desconfiança, ...

O Sr. Lázaro Barboza -

•
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Esta Nação está escaldada, nobre Senador.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... hâ sempre uma crítica injusta, quando deveríamos preservá-lo. Sua Excelência estendeu as mãos e ninguém quis
corresponder ao gesto fraterno. Mas, aos poucos, conduz o País para o leito
da democracia, e todos desconfiam ou afirmam que Sua Excelêllcia não tem
nada com isto, mas que isto representa uma aspiração do povo. Sua Excelência está sim, concordo com V. Ex.', cumprindo, atendendo à aspiração do
povo brasileiro, que quyr que este País seja uma democracia: que deseja que
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este País, efetivamente, possa viver num regime em que o povo tenha vez e tenha voz, num regime em que a sociedade sej?- mais justa, num regime em que
a riqueza não seja um privilégio de poucos, mas seja um bem de todos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Ouço V. Ex•, com prazer.

O Sr._ Jutahy Magalhães - Nobre Senador Lomanto Júnior, lamento
sempre a colocação de alguns representantes da OposiÇão, quãndo dizem que
todos esses passos que temos dado, em direção à democracia e à redemocratização do País, não têm- nada a ver com aqueles que dirigem a Nação e sempre
são resultado, apenas, de uma pressão de segmentos da sociedade brasileira.
Todos concordamos que existam essas pressões; concordamos, também, que
há um sentimento generalizado do povo brasileiro em favor da democracia,
das eleições livres de i982. Mas, todos temos que reconhecer, também, que
esse trabalho é o trabalho dos dirigentes do País, em conjunto com a pretensão do povo brasileiro. São os dirigeri.tes do País, como bem entendido por V.
Ex', neste pronunciamento que estão conduzindo o País em direção que o
povo deseja: eleição de 82, eleição que vai ser realmente o marco definitivo, finai de um período que todos nós desejamos ver ultrapassado.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- V. Ex• disse bem. O Governo e o conjunto de dirigentes, tendo como comandante, como dirigente maior o Senhor
Presidente da República, que está conduzindo este País ao encontro das aspirações do povo brasileiro. Isto é que a Oposição deveria compreender, para
fazer justiça a um homem que vem sofrendo. Não pense V. Ex• que Sua Excelência está fazendo isso, sem oposição. Oposição daqueles adeptos da velha
tese do quanto pior, melhor; daqueles eternos radicais, quer sejam da direita
ou da esquerda, que querem conduzir o País à confusão, à desordem.

O Sr. Lázaro Barbosa- Especialmente daqueles que explodem bombas,
como a do RIOCENTRO, explodem bancas de jornais.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Eles tentam conduzir o País ao caos, e
esse seria o clima ideal para esses radicais.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• me permite?
O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Com muita honra.

O Sr. Itamar Franco- Eu sempre gosto de ficar dentro da lógica, dentro
do racioCínio. V. Ex• faz assertivas hoje aí, que eu considero importantes e
queria apenas saber se é esse o pensamento de V. Ex•, na seguinte colocação:
se, por um acaso, Sua Excelêrlcia o Senhor Presidente da República, entendesse de não dar ao País a sUa abertura democrática ou conduzi-lo ao estado
democrãtico, nós teríamos a democracia ou não, Ex•? Gostaria de uma resposta objetiva.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Darei. Sou também um homem objetivo, lógico.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• é, eu sei. E é por isso que estranhei até, no
início, que Lo manto Júnior precisasse de uma sublegenda para o Governo da
Bahia, porque V. Ex• não precisa de sublegenda.
Como é, Ex•?
O Sr. Itamar Franco - O Senador Lomanto Júnior não precisaria de
sublegenda para conseguir o governo da Bahia.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Digo a V. Ex•. antes de lhe responder,
por que a sublegenda ~ necessária nessa fase de ajustamento ...
O SR. LOMANTO JÚNIOR -

O Sr. Itamar Franco- Para o Lomanto Júnior não é necessária. Não sei
se o é para o Senador Jutahy Magalhães, isto eu não sei. Mas, para V. Ex•, sei
que não é .
O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... nessa fase de ajustamento é ela necessária, porque os diretórios e as convenções, nós sabemos, dentro de um sistema fechado, muitos governadores aproveitaram a oportunidade para tudo fazerem ao seu bel prazer.

O Sr. Marcos Freire - Terá sido o caso da Bahia?
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não estou aqui especificando o caso da
Bahia. Perguntaria se em Minas aconteceu o mesmo?

O Sr. Itamar Franco - Não, em Minas não queremos a sublegenda.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Mas para dizer a V. Ex• ...
O Sr. Marcos Freire- B possível que sim.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sabe o que a sublegenda vai representar?

O Sr. Itamar Franco -

Em Minas para o PDS.
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O SR. LOMANTO JÚNIOR- Sabe V. Ex• o que ela vai representar?
Talvez, em Minas, V. Ex• precise, tarilbém.
O Sr. Itamar Friznco-- Não, riós n"ão vamos precisar.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -

b possível que V. Ex• vã necessitar.

Não sei. Não diga uoessa água não beberei, desse pão não comerei."
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Lomanto Júnior, é só para lembrar
que, na eleição passada, para o Senado, em Minas, o PMDB utilizou a suble--genda, também.
O Sr. Marcos Freire- V. Ex• acaba de ganhar um valoroso aliado da
sua tese. O Senador Jutahy Magalhães passa a defender, agora, a sublegenda,
o que é uma vitória de V. Ex'. Não sei o que pensará a respeito o governador
do Estado de V. Ex• Mas, de qualquer forma, meus parabéns.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Marcos Freire, V. Ex•, nisso, não está sendo correto, porque, Senador Marcos Freire, discordo ...

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a campainha.) Peço aos Srs. Senadores que solicitem ao Orador o aparte, para evitar os apartes paralelos.
O Sr. Jutahy Magalhães- O Senador Lomant9 Júnior é tão liberal, Sr.
Presidente, mesmo sem solicitar o aparte eu sei que ele o concede.
O SR. LOMANTO JUNIOR- f: verdade, Sr. Presidente. V. Ex• estã
com o aparte, Senador jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Então, quero, apenas, fazer uma retificação.
Lamento, até, discordar do Senador Lomanto Júnior, porque tenho que discordar do Senador Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire- De mim Ou do Senador Lomanto Júnior?
O Sr. Jutahy Magalhães - Estou discordando dos dois.
O Sr. Marcos Freire- Contanto que não discorde de seu governador.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Não. o governador é favorável à sublegenda.
O Sr. Marcos Freire - Já é, ou ainda é?
O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Ainda é.

O Sr. Jutahy Magalhães- Discordo da sublegenda, sou contra a sublegenda, e V. Ex•, portanto, não interpretou bem. Agora, quanto a discordar d_e
governador, tenho experiência -nisto, porque já passei quatro anos discordarido e lutando contra governador. Portanto, já tenho experiência quanto a isto.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- f: verdade, dou o testemunho da sua luta.
O Sr. Jutahy Magalhães- Portanto, não tenho receio de discordar de
quem quer que seja. A única coisa que talvez eu não tenha aprendido na minha vida pública, Senador Marcos Freire, foi saber cortejar os poderosos. Isto, realmente, preciso aprender muito, ainda.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Mas, Srs., permitam que eu conclua,
porque vejo o tempo está contra mim.
O Sr. Marcos Freire- Serâ que ê só o tempo que está contra V. Ex.'?

O Sr. Itamar Franco dos ...
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V. Ex• estã interessante, vingador, desenxavi-

O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... porque não imaginavam que a reforma fosse fimitada apenaS-às prOvidências. E vou, agora, justificar a sublegenda. A sublegenda é uma necessidade ...
O Sr. Marcos Freire - Ora, sim, na Bahia, então ...
O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... para evitar que pretensas maiorias da
convenção venham a esmagar verdadeiras maiorias populares na hora da disputa do voto.
O Sr. Marcos Freire - Esse recado é para quem, Ex'?
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Sabe V. Ex• que é uma necessidade e
usa quem quer.
O Sr. Itamar Pranto - Só se for na Bahia, ExJ
O SR. LOMANTO JÚNIOR - No meu Estado, por exemplo, há poucos anos, concorri com três candidatos. O Partido de V. Ex•, o MDB de ontem e o PMDB de hoje concorreu com três candidatos, usando a sublegenda,
tentando disputar a eleição. Deus ficou do meu lado, e como a voz do povo é
a voz de Deus, eu estou aqui, tendo enfrentado três grandes figuras, respeitáveis figuras, e cito para dar a minha demonstração de respeito e acatamento,
sem menosprezar os dois restantes, cito a figura, das mais proeminentes do
meu Estado, das mais proeminentes deste País, que é, sem dúvida alguma,
para honra minha, disputei, como cabeça de chapa, com o economista Rómulo Almeida, Presidente do PMDB e um dos homens mais honrados que
tem o meu Estado.
O Sr. Marcos Freire- E agora V. Ex• vai disputar com quem?
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Mas, vou justificar a sublegenda, repetindo, porque V. Ex• não entendeu. A sublegenda é um recurso transitório ...
O Sr. Itamar Franco - Tansitório?
O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... nesta fase de ajustamento das agremiações partidárias, nesta fase em que poucos são os partidos que têm registro no Tribunal. Nesta fase em que os partidos ainda não se consideram aquelas legítimas agremiações, porta-vozes e lídimas representantes do pensamento dos seus filiados ...
O Sr. Itamar Franco - E no passado, há pouco, recente, Ex•, havia
sublegenda?
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sabe V. Ex• que, ainda esta semana,
nós tivemos mudã.nça, o-Scilador Passos Pôrto-saiu do Partido e tornou a voltar.
O Sr. Teotônio Vilela- Desde que passou, passou, isso não é justificativa. Gostaria que V. Ex• declarasse por que é que os partidos ainda não estão
em condições?
O SR. LO MANTO JúNIOR - Os partidos ainda não estão em condições. Não sei, não sou dirigente...
O Sr. Teotônio Vilela- Foi V. Ex• quem afirmou.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Não, os partidos não estão em condições ainda. Apenas o PMDB e o PDS estão em condições, com registro definitivo no Tribunal Eleitoral.

O Sr. LO MANTO JÚNIOR - Sou um homem que gosta do debate.
Realmente, orador de poucos recursos, (Não apoiado) valho-me, às vezes, do
debate para melhorar meu próprio proriuncia:ffiento. Mas, tenho que concluir
o meu raciocínio. Não subi, aqui, para esta tribuna, na tarde de hoje, para
pronunciar frases inconseqUentes ou- desataviadas palavras. Vim aqui afirmar, fazer um pronunciamento e manifestar ao -Presidente Figueiredo, em
nome do meu Partido, as convicções e o reconhecimento, que todos proclamamos de viva voz, de que ele estâ sendo fiel ao juramento que fez e está sempre atento, aos reclamos e às aspirações do povo brasileiro. Foi isto que eu
vim dizer aqtii.
V. Ex•s estão sem graça, e eu compreendo isso, estão, assinl, procurando
pinçar aqui e ali, porque esperavam, porque anunciaram, porque apregoaram
pelo País inteirá de que a reforma eleitoral vinha toda ela cheia de casuísmo,
vinha toda e1a ...
O Sr. Itamar Franco - E está.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - f: um ponto de vista meu, Ex• A sublegenda é para evitar o esmagamento das legítimas lideranças que, às vezes, estão ali em minoria nas cOnVen-ções, mas que são maioria do povo e não têm a
oportunidade de disputar a convenção nesta fase de início da estruturação do
pluripartidarismo. O Sr. Senador Jutahy Magalhães, por exemplo, que é uma
força política no meu Estado .•.
O Sr. Itamar Franco - E não defende a sublegenda.

O Sr. LOMANTO JÚNIOR - Não tem casuísmo nenhum. Não hã casuísmo nenhum. V. Ex•s estão sem graça.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- ... pouco cuidou, por exemplo, de obter
os delegados do Partido.

O Sr. Itamar Franco- E está, Excelência. A sublegenda é um casuísmo.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- E um aparte aqui. Olha, eu não queria
_chegar a tanto, mas V. Ex•s estão desenxavidos sem graça ...

•

O Sr. Teotônio Vilela- Mas V. Ex' disse que mesmo os partidos registrados não tinham condições ainda. E, por isto, defende a sublegenda.
O SR. LOMANTO JúNIOR- Não. A sublegenda, Ex•, não foi para
isso. Vou explicar a sublegenda, como a entendo.
O Sr. Marcos Freire problemas internos.

Lógico que não foi. Foi para resolver outros

O Sr. Marcos Freire - Ah, quer dizer que ele estâ fraco?
O SR. ITAMAR FRANCO - Quer dizer que elé estâ fraco~
O Sr. Lomanto Júnior- Ele é um dos homens mais fortes do povo.

•

•
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O Sr. Itamar Franco - Ah! do povo.
O SR. LOMANTO JÜN!OR _:Que é finalmente ... Sabem V. Ex• que a
convenção é um mero instrumentO.
O Sr. Teotónio Vilela - Ah, um mero instrumento?
O SR. LOMANTO JÜNIOR - Um grande instrumento.
O Sr. Teotónio Vilelá- E V. Ex' afirmoU-, permíta-me, nobre Senador?
O SR. LOMANTO JÜNIOR - Vou ouvir V. Ex• .

•

O Sr. Teotónio Vilela -Ouvi, lã do meu gabinete, V. Ex' protestar porque o nobre ...
O SR. LOMANTO JÜNIOR- Foi pena que não estivesse aqui no início.
O Sr. Teotónio Vilela- ... Senador Lázaro Barboza falou em ditadura .
V. Ex• ficou furioso.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não, a ditadura foi no tempo em que V,
Ex• era meu correlegionário.
O Or. Teotónio Vilela- Um momento, eu nunca deixei, os meus discursos estão aqui dentro do Senado. Não_ procure por esse lado não, porque
Deus também está comigo. Isso de dizer que Deus só está com V. Ex• é um farisaísmo muito grande.

O SR. LO MANTO JÜNIOR - Não tenho dúvida de que Deus estâ
com V. Ex• também.
O Sr. Teotônio Vilela - Agora, vamos argumentar sério. V. Ex• disse
que não hã ditadura.
O SR. LO MANTO JÜNIOR- Bem, aí interrompo V. Ex•, pois não lhe
concedo o aparte, agora. E antes de lhe conceder o aparte, quero dizer que tenho por V. Ex• muito respeito. Liga-me a V. Ex• uma velha amizade.
O Sr. Teotônio Vilela -

..

Sim.

O SR. LOMANTO JÜN!OR -Mais do que uma velha amizade, uma
admiração. V. Ex' não tem o direito, e istO não posso permitir a V. Ex• ...
O Sr. Teotónio Vilela - De quê?
O SR. LO MANTO JONIOR- ... de que eu não esteja debatendo aqui
com seriedade.
O Sr. Teotônio Vilela -

E o que ê que eu disse?

O SR. LOMANTO JÜNIOR- V. Ex• chegou a afirmar isto: eu quero
falar sério. V. Ex' tem o aparte, mas não ven"hã im-putar ·qiie o meu discurso
não é feito com seriedade.
O Sr. Teotônio Vilela - Então, muito bem, mas não tenho o direito de
dizer que estou falando sério? V. Ex• veio para câ com que poderes?
O SR. Lo"MANTO JÜNIOR -

"

•

fraude, porque se for escolhido um candidato dentro de uma convenção, vai
então outro -e, com o apoio de 20% da convenção, frauda a decisão democrãw
tica de urna convenção. Nós estamos discutindo, e isso é o que chamei de
sério. Quando digo sério não estou afetando V. Ex', estou procurando argumentar dentro da doutrina que informa a democracia que todos conhecemos,
e não a que V. Exf. conhece, protegida unicamente por Deus.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) (Fazendo soar a campainha.)- V.
Ex' dispõe de apenas três minutos para concluir o seu pronunciamento.
O SR. .LO MANTO JÜN!OR - Gostaria de debater com V. Ex•, e é
uma pena que V. Ex' não tenha vindo antes para aqui, o que, aliás, seria para
mim um privilégio. Mesmo V. Ex• tomando essa posição, essa postura ãgressiva, ela seria salutar ...
O Sr. Teotônio Vilela - Só falei em termos de doutrina.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- ... ao meu discurso, se nós pudéssemos
debater. Como não poderei, direi apenas a V. Ex• o seguinte: na democracia
soberano só é o povo.
O Sr. Teotônio Vilela - E a lei que informa o povo.
O SR. LO MANTO JÜNIOR - Só o povo é soberano na democracia.
Então, nesta fase de ajustamento partidário, nesta fase que nós estamos saindo do bipartidarismo para uma outra forma de organização partidária, a
sublegenda deve ser episodicamente um instituto a ser utilizado.
O SR.Jeozônio Vilela - E uma fraude.
O SR. LOMANTO JÜNIOR- Não é uma fraude. El um recurso conjuntural. Contesto a afirmação de V. Ex'. E um recurso, repito, para que não
se cale, às vezes, aquelas maiorias verdadeiras que o povo consagra.

Encerro, Sr. Presidente. Agradeço ao Líder da Oposição, nobre Senador
Marcos Freire; agradeço ao Senador Itamar Franco; agradeço aõ Senador
Jutahy Magalhães; agradeço ao Senador Aderbal Jurema; e, por último, a V.
Ex~ Senador Teotônio Vilela, por terem me honrado, participando deste debate, desprovido de qualquer outra intenção, senão a de defender um homem
que vem sendo inju-stificado, neste País, di1,.1turnamente injustiçado. Cáda
pronunciamento, cada vez que ele reitera o seu juramento e o seu compromisso perante a Nação, aves agoreiras, cassandras de toda ordem, ..
O Sr. Teotônio Vilela

Eleito pelo povo.

O Sr. Teotónio Vilela - E eu também, do povo.
O SR. LOMANTO JÜN!OR - Estamos em igualdade de condições.
O Sr. Teotónio Vilela- Eu, quandO diSse para falarmOS sérios, não esta~
va e não estou ofendendo V. Ex•. Se V. Ex' está sendo acutilado por outros
motivos, no seu Estado, não envolva os outros. Agora, quero responder a V.
Ex•.

O SR. LOMANTO JÜNIOR - Como estâ acontecendo em Alagoas,
não é?
O Sr. Teotônio Vilela- Não, não sei. V. Ex• sabe muito bem a que estou
me referindo. Agora, V. Ex' disse que não estamos em ditadura. A ditadura é
todo regime de governo que c.erceia as liberdades individuais. Isso está escrito
na doutrina política; isso estã escrito rios dicionários; isso- ·estã escrito em
qualquer tratado de política. Portanto, nós não estamos ofendendo a ninguém, simplesmente repetindo o que nos ensina a doutrina. E quanto à sublegenda, nobre Senador, a sublegenda não é outra coisa senão uma fraude contra a maioria. V. Ex• se insurge contra a mai~ria ao mesmo tempo em que diz
que é um democrata. Então, hã uma maioria dentro da Convenção ...
O SR. LOMANTO JÜN!OR- Que, às vezes, não é maioria popular.
O Sr. Teotônio Vilela- Não, tem problema de às vezes, maioria é maioria. O que vai qualificar se eia presta-ou não, é o s-eu talante? Engraçado, a democracia é o que V. Ex• quer e nãO o que a lei determina. A subiegenda ê uma

~Bombas

do Riocentro.

O SR. LOMANTO JÜNIOR- ... pessimistas de todas as categorias, e
sobretudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os que não querem a democracia
são o_s que desejam que esse País mergulhe no pior, porque na hora em que ele
mergulhar no pior serâ melhor para eles. Mas quero, ao concluir o meu prow
nunciamento, agradecendo aos meus companheiros, dizer que, queiram ou
não queiram este País caminha para urna democracia, e nós haveremos de festejar, em 1982, as eleições dos Governadores, vinte anos depois, pelo povo
brasileiro. (Palmas/ Palmas prolongadas).
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 15-9-81 E QUE, ENTREQUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Teotôrilo Vilela- V. Ex• estã na tribuna com que poderes? E eu
não posso -utilizar a minha linguagem?-

O SR. LO MANTO JÜN!OR -

•

Do povo.
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O SR. MARCOS FREIRE (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As loas acabam de ser feitas à democracia de 1964, à democracia do Al5, das cassações de mandatos; das violações dos direitos humanos, da série de
casuísmoS -q·ue- têm interrompido, dificultado a marcha da rederriocratização
deste País. E o ardor com que o Líder do Governo defendeu o instituto da
sublegenda nos faz duvidar se ele defendeu, realmente, o instituto da stiblegenda, ou se ele procurou defender a sua sublegenda, que o Governador da
Bahia quer lhe negar.
O Sr. Lomanto Júnior- Isso se estâ acontecendo deve ser em Pernambu-

co.
O SR. MARCOS FREIRE- Disse muito bem o SenadorTeotônio Vilela que a sublegenda é uma burla, é uma fraude; bastaria dizer que ela se'
aplica às eleições majoritárias que, pelo próprio nome, mostra que deve ganhar aquele candidato que tiver o maior número de votos. E o que temos
constatado é que ela faz exatamente o inverso: frauda a maioria. Não apenas
a maioria das convenções, mas a maioria do eleitorado, que escolhe um prefeito, ou que poderâ escolher, por maioria, amanhã, um Governador e ele ser
burlado no seu direito, graças exatamente à soma de votos de candidatos
vãrios do mesmo partido. Desaparece assim aquela caracterização da eleição
majoritária.
Mas o Senador Lomanto Júnior, ao defender a permanência do instituto
da subl~genda, se contrapõe. frontalmente, à posição que foi defendida pelo~...,
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atual Presidente da República, quando ainda relativamente hã pouco tempo,
reformulando o quadro partidário, ele próprio, o Chefe do Executivo, propu. nha a extinção da sublegenda para as eleições do Senado Federal; mantinha
apenas em carãter transitório no âmbito municipal. E o Executivo justificava
o porquê dessa sua proposta, proclamando a incompatibilidade desse instituto com o pluripartidarismo, que se dizia queria consagrar no País.
Portanto, quando agora se fala que nas reformas eleitorais virâ não apenas a manutenção da sublegenda mas até a sua extensão para as eleições dos
governos dos Estados, nós temos a registrar a incoerência do Presidente da
República, que a este mesmo Congresso propôs, recentemente, a sua extinção, no âmbito federal, e que agora quer não só mantê-la para as eleições
de Senador, mas, como foi assinalado, estender o instituto para as eleições
governamentais. É a burla, é a fraude, é o casuísmo, é o artificialismo que
veio emperrando o processo de redemocrati~ação nacional. Esse processo que
tem, como seu inspirador maior, o povo brasileiro, este povo que não se conformou com a permanênCia do arbítrio através desse "curto" espaço de tempo a que se referia o nobre Senador Lomanto Júnior, que medeia- segundo
ele- entre 1964 e o Governo do General Figueiredo.
Aliás, registre-se que a op-osição nesta Casa, representada pelo Partido
Popular e pelo Partido que temos a honra de ser o líder no Senado, estã a exigir- um termo que, talvez, o nobre Senador Lomanto Júnior tenha tentado
repelir - seriedade na condução das atividades parlamentares, porque sabese que no primeiro semestre, se fez aqui uma obstrução durante três meses,
durante os quais, a Maioria nesta Casa não aprovou-sequer um projeto. Não
teve força para fazê-lo. Não aprovou um só projeto de interesse d_o Poder
Executivo, sem que contasse com a contribuição da Oposição, porque em relação a todos aqueles que a Oposição se levantou contra não conseguiu fazer
vingar. A obstrução só foi levantada ante o compromisso solene assumido
aqui, nesta tribuna, pela Liderança do Governo, de que durante o mês de
agosto, o mais tardar, até quatro de setembro, viria o projeto do Executivo
com as alterações da legislação eleitoral. Seria, portanto, corporificada a posição do Presidente da República e do Governo de uma vez por todas, em relação às eleições de 1982. E hoje estamos nos meados de setembro, ~;.:atamen
te no dia quinze, e até agora, mais uma promCssâ presidencial não foi cumprida. Lamentavelmente, a Liderança do PDS é mais uma vez desmentida, mais
uma vez desautorizada, mais uma vez desacreditada, porque aqui temos, a
exemplo, o Diário Oficial do Congresso Nacional do dia 11 de agosto, quando o Senador Nilo Coelho dizia claramente: "Até o dia 4 de setembro o Governo enviarâ o projeto conforme a Liderança assumiu o compromisso com
as oposições". Hoje é quinze de setembro e ainda se continua a dizer que tal
projeto virâ.
Mas que o Governo é este, quc=-riâo honra sequer os compromissos assumidos por sua Liderança? Esta não é a primeira vez que isso ocorre e, portanto, como Líder do PMDB, queremos deixar registrado o nosso inconformismo com esse comportamento oficial do Executivo ou da Bancada que representa o Governo, sempre dizendo que virâ no dia seguinte, ou na semana seguinte, como se não bastasse o compromisso formal, público, expresso, explícito, solene, específico, de que até o dia 4 de setembro a mensagem presidencial aqui se encontraria.
O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE - Com toda a satisfação.
O Sr. Aderbal Jurema - Senador Marcos Freire, estamos ouvindo com
o maior apreço as palavras de V. Ex• Mas, pela Liderança quero dizer que
política é um fato dinâmico e quando V. Ex• se refere à incoerência do Presi.'
dente da República, gostaria de dizer que não hã nenhuma incoerência do
Presidente da República mas o desejo de atender aos anseios de seu Partido.
Foi o PDS- e assumimos a responsabilidade- que, em estudo onde o Presidente José Sarney visitou secção por secção -como também faz o Presidente do PMDB, o ilustre Deputado Ulisses Guimarães, para auscultar o
pensamento de seu Partido, e V. Ex•, nesta Casa, é um dos mais brilhantes
condutores das idéias auscultadas pelo seu Presidente - o_ Presidente José
Sarney visitou as secções do nosso Partid_p e encontrou esse anseio da sublegenda para 1982. Eu fui um dos que disse ainda hã pouco, em aparte, que a
sublegenda deveria ser um instrumento transitório, porquanto nós estamos
saindo daquela fase do bipartidarismo para a do pluripartidarismo. Esperamos que a política, na sua dinamicidade possa, pela última vez, usar da sublegenda, porquanto ela vem em carâter facultativo e o Partido de V. Ex• não
tem nenhuma obrigação de usá-la, como o nosso Partido irâ usâ-la de acordo
com as peculiaridades locais. De maneira que eu quero dizer a V. Ex• que o
Presidente da República não procedeu de forma incoerente, porque apenas
refletiu os anseios do seu Partido que é, sem dúvida, o sustentâculo político
de Sua Excelência neste País.
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O SR. MARCOS FREIRE- Seria ótimo para o PDS que realmente o
Presidente da República agisse em acatamento à vontade daqueles que o sustentam no Parlamento Nacional. Se isso fosse verdade, mais razão de não ter
havido delongas no envio dessa mensagem, de vez que o PDS, desde o dia 30
de junho, concluiu os estudos a respeito da reforma eleitoral e sugeriu, exatamente, a adoção da sublegenda. Neste sentido, inclusive, nós mostrávamos
que não era necessário nem pedir aquele prazo que foi acertado com a Oposição, -do decurso do mês de agosto, para enviar a reforma eleitoral. A exARENA, o atual PDS tinha se pronunciado a favor da sublegenda e, como
tal, o Presidente que acata tão obedientemente a vontade do PDS, segundo
palavras do Senador Aderbal Jurema, deveria ter feito jâ esse projeto de lei e
têlo enviado para câ.
Na verdade, nós sabemos o transitório que é adotado pelo Governo naquilo que lhe interessa. De transitório em transitório, nós estamos hâ 17 anos
numa situação que não tem mais fim; é graças a esse transitório que a sublegenda vem se arrastando; graças ao transitório as eleições diretas para os governos estaduais não se realizam hâ 20 anos, porque cã.da Presidente que chegava, colocava nas disposições transitórias as eleições indiretas apenas para
1970, apenas para 1974, apenas para 1978. E essas corsas vão se repetindo.
A justificativa de que deve ser provisório o instituto da sublegenda, porque estamos numa fase de consolidação do pluripartidarismo, é exatamente a
antítese da justificativa da sublegenda, que não tem justificativa de ser no pluripartidarismo. Jâ dizia o Ministro Petrônio Portella, insuspeito inteiramente
perante o sistema, como Ministro da Justiça, que a sublegenda é uma excrescência no pluripartidarismo.
Ora, o Senador Lomanto Júnior, que aqui fez tantas loas ao regime,
mostrou como em certos Estados, as maiorias populares são esmagadas pelo
mecanismo formal de convenções que, possivelmente, ficam na dependência
da vontade dos governadores, governadores não escolhidos pelo povo, mas
designados pelo Presidente da República. Pois bem, quando chega o momento da reformulação partidária, o que daria vasão à insatisfação dessas maiorias populares era, exatamente, ir para partidos outros que não aqueles dominados por aquelas oligarquias políticas ou econômicas.
O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Não seria, exatamente, tentar sobreviver
dentro daqueles partidos que esmagavam essas maiorias.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me permite um aparte, Senador?
O SR. MARCOS FRElRE- Portanto, a sublegenda, como disse o Senador Teotônio Vilela, é uma fraude à vontade das maiorias, e uma fraude
porque, exatamente, procurará elidir a vontade daquela parcefa maior que
vai escolher o Prefeito ou o Governador e que, no final, vai ver assumir o car·
go majoritário alguêm que não teve a votação majoritária no seu Estado.
O Sr. Lomanto Júnior - Senador t permite V. Ex• um aparte? (Assenti~
mento do orador}- Senador, não quero perturbar o seu discurso, quero apenas que V. Ex' me faça justiça. V. Ex' dialogou, debateu, agora, V. Ex•, não
me faça a injustiça de caracterizar-me como um homem que subiu, hoje, à triw
huna para cantar loas a ninguém. Não sou homem de cantar loas a ninguém,
Sr. Senador. Eu fiz justiça ao comportamento de um h_omem que, queira ou
não V. Ex• concordar, como Líder da Oposição, vem conduzindo este País
para aqueles anseios populares que é a democracia - isso foi o que fui fazer
da tribu_na. Não fui ali defender sublegenda, fui analisar o comportamento de
um Presidente que, injustiçado tantas vezes, surd,o à essas injustiças prossegue
a sua caminhada, conduzindo o Brasil para os rumos que ele deseja, que são
os rumos democráticos.

O SR. MARCOS FREIRE- Logicamente as loas do Senador Lomanto
Júnior foram para um regime diferente daquele que imperou no País nesses
17 anos. S. Ex• entusiasmou~se tanto, quando se referiu às eleições diretas que
até parece que fomos nós, da Oposição, os responsâveis pela inexistência das
eleições diretas durante todo esse tempo.
O Sr. Lomanto Júnior - Não me faça esta injustiça, nobre Senador.
O SR. MARCOS FREIRE - S. Ex• mostrou que o Governador restabalecia as eleições diretas, inclusive para superar os equívocos cometidos de
que o povo nã-o tinha culpa. Mas quem afastou o povo da escolha dos seus
governantes durante os quase duas décadas em que estamos vivendo?
O Sr. Lomanto Júnior - As agitações, o terrorismo, os seqiiestros, as
guerrilhas - foram esses os acidentes ocorridos durante esse período.
O SR. MARCOS FREIRE- S. Ex•, o nobre Senador Lomanto Júnior,
fala nos acidentes ocorridos nesse período e especifica seqUestros, guerrilhas.
Nós perguntaríamos a S. Ex• se o registro dessas ocorrências se deu antes ou
depois de 1964? Deu-se antes ou depois do seqUestro maior que ocorreu co~.

•

•

•
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o golpe de abril que acabou no País com o regime democrático? Se o desespero de alguns, quando usaram da violência, não foi uma tentativa, lamentável
talvez, mas tentativa de responder à violência com a violência, de homens que
se desesperaram, de homens a quem se negou o voto, de homem a quem se negou o direito de exercer a sua cidadania_e_que, portanto, desesperados, recorrem à violência para responder à violência que se institucionalizou nesta País
depois d~ 1964?
O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex'- um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE- Porque os sequestros de embaixado;es a
que 0 Sr. Senador Lomanto Júnior se referiu, deu-se, exatamente, em penedo
negros da dit_a_du_ra.
O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte?

•

•

•

•

•

O SR. MARCOS FREIRE - Foi, exatamente, a ocOrrência de violações dos direitos humanos, de prisões Hegais, de torturas nas prisões políticas neste País, de verdadeiros assassinatos que aqui ocorreram, que fizeram
com que irmãos se levantassem contra irmãos. Nós estamos à vontade, porque fomos daqueles que, desde o primeiro instante, optamos pela estreita faixa de legalidade para resistirmos à ditadura. Mas não se venha aqui justificar
a ditadura em nome de defesa da paz, de combate ao caos, porque sempre são
essas justificati•/áSCfiie levam à supressão da liberdade. Nem se diga que não
existiu ditadura neste País porque este Congresso Nacional permaneceu aberto; e permaneceu aberto em apenas alguns períodos que a ditadura admitiu
que ele estivesse aberto, porque também no tempo do nazismo de Hitler o
Congresso ali funcionava, mas de acordo com os interesses da própria ditadora.
Não, não é a existência, muitas vezes, desse ou daquele instituto democrático, que pode sobreviver aos poderosos, que caracteriza a democracia.
Disse muito bem o Senildor Teotônio Vilela: "A diatudura é tudo aquilo que
cerca as liberdades individuais e as liberdades públicas". E este foi um período de cerceamento das liberdades; foi um período em que, através do Al-5, se
implantou o regime discricionâriO e o Próprio PO'ntes de Miranda mostrava
que não podia falar de Al-5 porque ele só entendia de Direito, ele que era o
maior constitucionalista deste Pais, e Afonso Arinos jã disse que o Al-5 foi o
instrumento mais totalitário que nós tivemos no Brasil.
Portanto, a Liderança do PMDB não poderia deixar passar em branco a
exaltação que aqui foi feita de um período pseudamente de pessoas que estavam comprometidas com a democracia mas que, na verdade, foi a antítese da
democracia. Por isso mesmo, o Líder do PMDB se levanta para deixar registrada aqui a posição da sua Bancada, e aqui estã paia cobrar, uma vez mais,
da liderança do Governo, o cumprimento da sua promessa, de que seja enviado, o mais rãpido possível esse projeto de lei. Ele já tarda, ele já vem a destempo, e mais ainda, que seja um projeto definitivo. Nós não podemos entender que ainda hoje, nos jornais locais, o Ministro da Justiça afirme que "a
realização de eleições, em duas etapas, não serâ objeto de dabate na reunião,
porque não é assunto definido, porque a realização de duas etapas do pleito
de 1982 continua a ser combatida fortemente dentro do partido oficial" .
Ora, acabou-se com a eleição neste País em nome de coincidência das
eleições~ Nós, da Oposição, aqui estávamos para mostrar os inconvenientes
dessa coinciência. Não nos queiram enganar agora, quererem descOincidir
novamente, essas eleições. O Brasil tem que ser um País sério! O Governo tem
responsabilidades; não se muda uma constituição, não se prorrogam mandatos, não se suspendem eleições sob um argumento que, no dia seguinte, passa
a ter contestado por esse mesmo Governo.
Não, achamos que realmente não deveria haver a coincidência d~ todas
as eleições. Reconhecemos as inconveniências de elas se realizarem no mesmo
dia, mas se assim quiserem os danos do poder, se assim eles eventualmente
impuseram pela força à vontade do Congresso, então que agora nós cumpramos a calendário eleitoral e hajamos de encontrar meios e processos de realizarmos, num só dia, as eleições que estão marcadas para 1982. Tudo isso
pode fazer parte de um plano maquiavélico, que se destrinchando novamente
em etapas diversas as eleições, se chegue amanhã novamente àquele casuísmo
imoral de prorrogações de mandatos. E, o PMDB aqui estã, portanto, para
cobrar do Governo o envio do projeto de reforma eleitoral, que seja único e
definitivo, e que então, dentro do Parlamento, possamos todos nós defender
aquelas teses que nos parecem as mais válidas.
'Esta, a posição que a Liderança do PMDB julgou por bem, deixar bem
clara após o pronunciamento do Senador Lomanto Júnior. Nós estamos aqui
com posição já definida em relação às possíveis alterações da reforma c!leitoral, a sublegenda é uma burla, é uma fraude, é uma excrecência como dizia o
Senador Petrônio Portella. O que o Governo quer, através desse instituto, é
resolver certos probleminhas internos de estados onde ele espera, através desse expediente, poder garantir a vitória em 82. Mas, o povo já está advertido e

~ábado

26 4707

conseqüentemente hã de repelir as tentativas casuísticas a serem feitas para
que no final o sistema se prolongue através do tempo.
O nosso compromisso ê com a democracia, não essa democracia hã poucos instantes referida aqui, viciada pelo arbítrio, pelo discricionarismo, pelo
casuísmo, mas aquela democracia que implique, realmente, em liberdade e
em justiça social. f Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVEL4SIO VIEIRA NA SESSÀO DE 24-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVJSÀO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELASIO VIEIRA (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Dolorosamente, ontem, o meu Estado de Santa Catarina foi palco de
duas tragédias aviatórias.
Para participar de um evento sócio-econômico na Cidade de Concórdia,
deslocou-se, às 16 horas e 30 minutos de ontem, do Aeroporto Salgado Filho,
em Porto Alegre, o avião Navajo, da Unesul Taxi A~eo, conduzindo uma
comitiva de empresários, de publicitários de Porto Alegre, chefiada pelo titular da Secretaria de Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, Dr. Antônio
Carlos Berta.
Ao aproximar-se do Aeroporto de Concórdia, em razão do mau tempo e
da falta de melhor visibilidade, o avião chocou~se com uma elevação. Em razão disso, houve a explosão e o Secr5!tãrio Antonio Carlos Berta, de Indústria
e Comércio do Rio Grande do Sul, o Dr. Fábio Araújo Santos, diretorpresidente do grupo .r r..:r Santos e presidente da Associação Comercial do
Rio Grande do Sul e da r: ederação das Associações Comerciais daquele Estado, o Sr. Adão Juvena.l de Souza, diretor da MPM Propaganda do Rio Grande do Sul, assim como o comandante da aeronave, Sr. Hercílio Calefi e a sua
ca-pilota Sr~_ Marilda Zeiben perderam a vida naquele desastre. Segundo informações há 2 sobreviventes.
Às 17 horas e 30 minutos, do Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis,
Capital do meu E§tado, com o mesmo objetívo de participar do acontecimento sócio-económico que seria realizado na noite de ontem, na Cidade de Concórdia, em um avião também Navajo, da Camboriú Transportes Aéreos,
deslocou-se o Dr. Hans Dieter Schmidt, um dos maiores empresários da terra
barriga-verde e Secretário de Indústria e Comércio do meu Estado, acompanhado de outras pessoas, inclusive do Sr. João Ledo Martins, presidente da
Associação CQmercial de Florianópolis e que é, também, o presidente da Federação das Associações Comerciais de Sta. Catarina.
Ãs 18 horas e 10 minutos, sem possiblidades de descer no Aeroporto de
Concórdia, a aeronave dirigiu-se para a Cidade de Chapecó, para ali aterrissar e deixar os seus passageiros. O comandante dessa aeronave solicitou autorização para pousar. Entretanto, o avião não chegou a descer no Aeroporto
de Chapecó, aliás, desceu, mas de forma violentã, na localidade dê Gramadinho, entre a Cidade de Seara e Chapecó, segundo estamos informados, morrendo todos os seus ocupantes. Duas tragédias, devendo-se registrar, ainda,
que, juntamente com o Secretário de Indústria e Comércio de Santa Catarina
viajava o Sr. Félix Araújo Santos, irmão do Sr. Fãbio Santos, que, minutos
antes, havia perdido a vida na tragédia anterior. Morreram ainda o Comandante K~ller e o co-piloto Ruben Reinchbach.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe aqui algumas considerações necessárias e indispensãveis a respeito do Dr. Hans Díeter Schmidt. Um moço inteligente, de excelente cultura, de um grande tirocínio, de uma grande visão no
mundo dos negócios, homem dinâmico e operoso, que, dirigindo a Fundição
Tupy, soube conduzi-la ao estágio de uma das mais portentosas empresas da'
América Latina, no seu setor. Empresa que, localizada na Cidade de Joinville, absorve o maior número de empregados, como empresa, naquela cidade. Um homem de grande atividade empresarial, Dieter Schmidt, no entanto~
s~mpre encontrou tempo para participar de todas as boas iniciativas em favor
da comunidade de Joinville e de Santa Catarina. Convidado para servir ao
atual Governo de Santa Catarina, aceitou o convite, assumiu a Secretaria de
Indústria e Comércio, passando a prestar àquele importante setor da administração pública estadual a colaboração do seu talento, da sua inteligência,
da sua honestidade, da sua dedicação, dando-lhe, portanto, uma grande con~
tribuição. Agora esse jovem grande catarinense desaparece, como outros
coestaduanos nossos, como outros homems de destaque do mundo dos negócios, da vida pública, do Rio Grande do Sul.
É um fato que nos choca, que emociona a família catarinense que, em
prantos, lamenta profundamente, o desaparecimento de vidas tão preciosas.
O Sr. Amo Damiani- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIERIA - Ouço o Senador Arno Damiani, representante, também, do meu Estado.
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O Sr. Arnor Damiani- Nã.-vérâade,- SéiiãâOi'Evelásio Vieira, o nosso
Estado de Santa Catarina está enlutado com a dolorosa tragédia aviatória,
ontem ocorrida, em Chapecó. O Dr. Dieter Schmidt, Secretário da Indústria
e Comércio de Santa Catarina, era uma das figuras de real destaque nos
meios políticos e econômicos. Diretor-Preside.ç.te da Fundição Tupy, uma das
maiores empresas, soube sempre se conduzir como um empresário inteligente, dinâmico e de largo tirocínio, dando uma notável contribuição ao desenvolvimento económico e social do Estado e do Brasil. No setor político foi,
também, figura de projeção na antiga UDN, na ARENA e. ultimamente, no
meu partido, o PDS. Sua morte representa, inegavelmente, uma perda irreparável para nosso Estado. Aproveito a oportunidade para registrar sentimento
de dor por esse desaparecimento, em meu nome e do meu partido, o PDS.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Muito obrigado.
Sr. Presidente, era este o doloroso registro que deveríamos fazer, nesta
oportunidade.
O Dr. Dieter Schmidt era, de hâ muito, um dileto amigo nosso, mas não
é esta a razão que nos impulsiona a solicitar a palavra, para, ao fazer o regis-

tro, ressaltar as suas qualidades. Fazemo-lo em razão da sua magnífica atividade empresarial, da sua .brilhante atividade pública como uma das figuras
exponenciais ontem da UDN, da ARENA e hoje do PDS: Homem que sempre mereceu o maior respeito e a maior admiração dos seus adversários, um
homem que soube cumprir uma bela página de serviços ao meu Estado.
Era a manifestação que me cabia, como um dever de justiça, registrar
nesta oportunidade no Senado da República.
DISCURSO PRONUNCADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÃO DE 24-9-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, CRIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. BERNARDINO VIANA (Para uma comunicação de Liderança.)
-Sr. Presidente, tenho em mãos o Balanço Geral do Governo do Estado do
Piauí, de 1980. Há poucos momentos, o Senador Alberto Silva, ao fazer encaminhamento de votação de um empréstimo de Mato Grosso do Sul, disse que
o Governo do Estado do Piauí não aplicou o dinheiro. E uma afirmação que
merece contestação, inclusive, porque essas contas de 1980 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E, ademais, já mandei cópias desse demonstrativo para o Senador Alberto Silva, bem como para o Senador Dirceu Cardoso,
fui entregar pessoalmente.
Então, nós temos aqui:
22.1 -

Receita de Capital
Operações de Crédito

O governo do Estado na pessoa do seu líder, o governador Lucídio Portella Nunes, cioso de suas responsabilidades para com o desenvolvimento do
Piauí e conhecedor das dificuldad_es e escassez de recursos internos necessários ao impulsionamento do seu programa de trabalho, resolveu, após autorização legislativa através da Lei n9 3.656, de 10-6-79, contratar Coperação
de crédito no valor de US$ 20,000~000.00 com o Banco do Brasil, agênia de
Grand Cayman, tendo como avalista o Tesouro Nacional.
Os recursos provenientes desta operação de crédito foram todos destinados e estão sendo aplicados em projetas prioritários para benefícios diretos
ao povo piauiense.
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Pelo quadro abaixo pode-se constatar esta afirmação:
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE EMPRÉSTIMO EXTERNO
ÁREAS DE APLICAÇÃO

VALOR

1- APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
8.700.000
1.1 - Produção de Sementes Selecionadas
14.494.986
1.2 - Ampliação da CEASA
5.000.000
1.3 - Implantação/Expansão da Cidade Hortigranjeira
4.819.820
1.4- Apoio Téc. a Proj. Agro. Indust. e Pecuâria
19.721.900
1.5 - Linhas de distribuição Rural de Energia Elétrica
2- DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL:
2.971.600
2.1 - Complementação do Dist. Industrial de Teresina
3.000.000
2.2 - Distrito Industrial de Parnaíba
2.000.000
2.3 - Distrito Industrial de Picos
100.000.000
3- APOIO A MICRO-EMPRESAS
4- INFRA-ESTRUTURA
16.754.800
4.1 - Rodovia AroazesjSão Félix
2.061.570
4.2 - Rodovia Barras/Miguel Alves
27.537.114
4.3 - Rodovia EsperantinajLuzilândia
51.698.793
4.4 - Rodovia Valença/Pimenteiras
46.665.609
4.5- Rodovia São Miguel do TapuiofCastelo
71.854.9-16
4.6 - Rodovia OeirasjSimplício Mendes
5.880.000
4.7 - Rodovia BarrasjPorto
18.134.659
4.8 - Rodovia PicosjBocaína-lmplantação
15.294.163
4.9 - Pl-112-Projeto COMV AP
6.100.000
4.10 - Ponte Palmeiras/ Amarante-Pl-130
10.981.548
4.11- Ponte do Jandira
60.000.000
4.12 - Equipamentos Rodoviários
5- MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.995.92'0
5.1 - SEPLAN - Centro de Treinamento
12.001.200
5-.-2 - Secretaria de Administração
5.3 - PROCED - Empresa de Processamento de Dados 5.000.000
6-0UTROS
28.470.000
6.1- RADIOTEPI
8.002.260
6.2 - AGESPISA
4.000.000
6.3 - CODERPI

•

•

554.130.858

Soma

Jã haviam sido gastos, até o dia 31 de dezembro do ano passado, com o
empréstimo de 20 -milhões de dólares, 554 milhões 130 mil e 858 cr~zeíros.
Eu só queria prestar estes esclarecimentos, Sr. Presidente, porque foi um
negócio em que me empenhei, dizendo inclusive que prestaria contas da aplicação desses recursos, aqui. (Muito bem.')
PORTARIA

No 142, de 1981

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 177 e
443, inciso III, letra a, da Resolução n'i' 58, de 197:2, tendo em vista o que
consta do Processo n9 004030818, resolve, suspender, por 15 dias, o servidor
Givaldo Gomes Feitosa, Motorista Olicial, Classe Especial, Referência NM18, do Quadro Permanente, por haver cometido falta grave, de acordo com o
disposto nos arts. 434, inciso III, e 438, do Regulamento AdministrativO do
Senado Federal.
Senado Federal, 17 de setembro de 1981. - Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.

•

•

•
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Jarba::> Passarinho

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÃTICO BRASILEIRO

1~-V ice-Presidente

PMDB

Passos Pôrto

Líder
Marcos Freire

MESA
Presidente

2~>- \'ice-Presidente

Gilvan Rocha

2~>-Secrctário

Jorge Kalume
3~>-Secrctário

Itamar Franco
4~>-Secrctário

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÃTJCO SOCIAL- PDS

Líder
Nilo Coelho
Vice-l.íderes
Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
B~rnardino 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 OE COMISSOES

Líder
Evelâsio Vieira

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
{li mem brus)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(IS membros)

Diretar: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Edificio Anexo das Comissões - Alil Senador NilO
Coelho
Telefones: 223-6244 e 211-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489

A) SERVIÇO DE cm>lf~SOES PERMANENTE$
Chefe: Daniel Reis de Souza
]..oca!: Ediffcio Anexo das Comissões- Ala Senador Nilo Coelho
Telefone: 21 1-4!41 - Ramais 3490 e 349"1

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

•

COMPOSIÇÃO
President~

Leite Chaves
Vice-Prcsidente: Martins Filho
Titulares

Suplentes

PDS
I.
2.
3.
4.

•

Benedito Canelas
Martins Filho
JoãoCalmon
João Lúcio

1. Dinarte Marit
2. Lourival Baptista
3. José Caixeta

PP
1. Mendes Canale

l. Evelãsio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às ll.OO 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 Lins
Titulares

Suplentes

PDS
1.
2.
3.
4.

Jose Uns
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Benevides

1. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. Aloysio Chaves

PMDB
l. Marcos Freire

•

Suplentes

PDS
L
2.
3.
4.

I. Aloysio Chaves

Benedito Canelas
João Calrrió"n
Almir Pinto
Martins Filho
5. Aderbal Jurema

2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas
4. Murilo Badaró
5. B~rnardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr DaHa
8. Raimundo Parente

l.
2.
3.
4.
S.

PMDB
1. Franco Montoro
2. Lázaro Barboza
3. Humberto Lucena

Paulo Brossard
Marcos Freire
Nelson Carneiro
Leite Chaves
Orestes Quêrda

Suplentes

Titulares

PDS
l.
2.
. 3.
4.

Bernardino Viana
José Uns
Arno Damiani
Milton Cabral
5. Luiz Cavalcante
6. José Caix_eta

[. Roberto Saturnino
2. Pedro S1mon
3. José Richa

I. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

PMDB
I. Marcos Freire
2. Teotônio Vilela

PP
I. José Frage!li
2. Alb.erto Silva

PP
I. Mendes Canal!;

2. José Frage!li

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

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 DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(li membros)

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

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
I, Lourival Baptista
2. Bernardino Viana

3. Moacyr Dalla
4. José Caixeta

I.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
Almir Pinto
Aderbal Jurema
José Lin.<:

S. Martins Filho
6. Murilo Badaró

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

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Müller

Suplentes

PDS

Titulares

Suplentes

PDS
I. AderbalJurema
2. João Calmon
3. Eunice Michiles
4. Tarso Outra

l. LomantoJúnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

5. JoséSarney

PMDB
I. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

L

Adt~lberto

Sena

2. Franco Montara

PMDB
l. Marcos Freire
2, Mauro Benevides

3. Pedro Simon

PP
PP

I, Alberto Silva

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

L Tancredo Neves

PMDB
1. Agenor Maria

1. Leite Chaves
2. José Richa

COMPOSIÇÃO
Presidente: Aloysio Chaves
1~-Vice-Presidente: Nelson Carneiro
29-Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares

4709

\'ice-l.ídcres
Affonso C<lmargo
José F ragelli
Gastão Mü!ler
Mendes C<.lnale
Saldanha Derli

Vice-Líderes
RQb_e:rto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércia
Henrique Santíllo
Lázaro Barboza
Evandro Carreira

1~-Secretário
Cunha Líma

•
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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 Derzi
2. Luiz Fernando Freire

1. Affonso Camargo

Assistente; Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Corníssões- Ramal 3!68

PP
I. Gastão Mílller

I. 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

4710

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
( 17 mombros)

COMISSÃO DE MUNICfPIOS (I 7 membros)

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3,
4.

5.
6.
7.
8.

9.
I.
2.
3.
4.
4.

Raimundo Par~ te
Lomanto Júnior
Amaral Furlan
Amaral Peili:Oto
Martins Filho
Tarso Outra
Gabriel Hermes
Bernardino Viana
Almir Pinto
Mauro Benevidc:s
Roberto Saturníno
Pedro Simon
Teotõnio Vilela
Franco Montoro

I. Tancredo Neves
2. Affooso C amargo
3. Mendes C anate

Suplentes
PDS
I. José Guiomard
2. Lourival Baptista
3. Benedito Canelas
4. Vicente Vuolo
5. José Lins

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

PP
l. Saldanha Derzi
2. José Fra.gelli

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às tO:OO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anello das Comissões - Ramal 4323

(CM)

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

Assistente; Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anello das Comissões - Ramal 3254

Presidente: Lomanto Júnior
Vice- Presidente: Agenor Ma ria
Titulares
I. Almir Pinto

2. LomantoJúnior
3. Arnaral Furlan
4. Arnaral Peilloto
5. Benedito Canelas
6. Arno Damiaai
7. Moacyr Dalla
S. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

L José Richa
2. Orestes Quércia
3. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

L Gastão MUller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

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

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Títulares
I.
2.
3.
4.

PMDB
I. Marcos Freire
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucina

PP
I. Alberto Silva
2. Luiz. Fernando Freire

Assistente; Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:00 horas
Locai· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Ane:~:o das Comissões - Ramal 3122

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes

Franco Montoro

2. Humberto Lucena
3 Jaison Barreto

COMISSÃO DE REDÁÇÃO {5 membros)

PP
I. Luiz Fernando Freire

José Fragelli

Assistente: Lui.z Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões; Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador AlCXandre Costa
- Ane:\o d.as Comissões - Ramal 3332.

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

Titulares

2. Murilo Badaró
3. Adcrbal Jurema

L Milton Cabral
2. Luiz Cavalcante
3. José Uns
4. Almir Pinto

L Henrililue Santillo
2. Teotónio Vilela

I. A ffonS<> C amargo
Assi~tente;

PMDB
I. Roberto Saturnino

PMDB
l. Evandro Carreira

I. Saldanha Derzi

PP
l. Mendes Canale

COMPOSIÇÃO

Titulares
1. Dinarte Mariz ·
2. LuizCavalcante
3. José Guiomard
4. M urilo Badaró

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

1. José Fragelli

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

COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES (15 membros)

(CRE)

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

Suplentes
PDS
L AderbaJ.Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
5. Martins Filho

PP
I. Gastão MUller

•

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente
2. Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4, Moacyr Dalia

L Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
I. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3, Roberto Saturnino

PMDB
I. Orestes Quércia

Presidente: Agenor Maria
Vice-Presidente: Raimundo Parente
Titulares

I. Luiz Viana
2. Tarso Outra
3. Lomanto Júnior
4. Amaral Peilloto
5. João Calmon
6. Aloysio Chaves
7. JoséSarney
8. Lourival Baptista

•

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CS?C)
(7 membros)

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. Vice·Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

PP
1. Alberto Silva

Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuiíiões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anello das Comissões - Ramal 3652

1. Gastão MUller

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

Presidente; Dinarte Mariz
Vice-Presidente: José Fragelli

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2. Moacyr Dalla

I. Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

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

PMOB
I. Adalberto Sena

PP
I. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidentc: Teotõnio Vilela
Titulares

•

(CR)

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Pres:idente: Murilo Badaró

I. João Calmon

PMDB
1. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Ar'no Damiani

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

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
PDS
I. Arno-Damiani
2. Aderbal Ju·r~ma
3. Almir Pinto

Lomanto Júnior
Almir Pinto
José Guiomard
Lourival Baptista

L Henriqu!i;Santillo
2. Jaison Barreto

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

Titulares

I. Saldanha oerzi

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
I. Lázaro Barboz.a

PP
I. Luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Clãudio de Br:ito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às II :00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3121

•

E OBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membros)

I. Evandro Carreira

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 2ll-3507
Assistentes: Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sá- 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211·3503
Maria de Lourdes Sampaio - 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha -211-3520
C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE IN-

I, Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO

PP

Presidente; Vicente Vuolo

I. Alberto Silva

V ice-Presidente: Benedito Ferreira

Titulares

l. Affonso Camargo

Suplentes

PDS
l. Lomanto Júnior

Vicente Vuolo
Ben'edito Ferreira
Aloy_sio Chaves
Mi!ton Cabral

Assistente: Marcdino dos Santos Camello -

QUÉR[TO

Ramal 3498

Reuniões: Quintas-feiras, às ll:OO horas

2, Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-

Anexo das Comissões -

471 I

B) SERVIÇO DE COMISSOES M[STAS

PMDB

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNKJ\ÇOES

1.
2.
3.
4.
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Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511
Assistentes: Haro!do Pereira Fernandes- 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha GOmes- 211-3508Clayton Zanlorenci- 21l-3502

•
SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIE:NIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Comissões

10:00

CAR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

ASSISTENTE

LOCAL DA REUNIÃO
Comissões

GUILHERME

10:00

CEC

S!iRGIO

10:00

CF

W:OO

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3020

I [:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rarnal3339

LUIZ
CLÁUDIO

[ 1:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3122

GONÇALVES

[1:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal 3121

FÁTIMA

Sala da Comissão, na Ala

Ramal3024

CA

Senador Nilo Coelho
Ramal3378

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

Horas

Comissões
CE

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

[ 1:00

CRE

Sala da Comissão, na Ata
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

LEI LA

11:00

CSN

Senador Alexandre Costa

09:30

10:00

•

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:00

LE:DA

Sala da Comissão, na Ala

MARCELINO

Rama13020

•
1[:00

CSPC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Ramal312l

•

Senador Alexandre Costa
Ramal3546 '

SÉRGIO

Sala da Comissão, na Ala

Sala da Comissão, na Ala
11:00

ASSISTENTE

Horas

LUIZ
CLÁUDIO

Senador Nilo Coelho
Ramal 4323

GUILHERME

LE:DA
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PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

..
Seção I (Cãmara dos Deputados)

Via-Superfície:'
Semestre

Ano
Exemplar avulso

..................... Cr$
........... Cr$
. . . . . . . . . . . Cr$

2.000,00
4.000,00
50.00

•

Seção 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:

•
Semestre ............................... Cr$
Ano ................................... Cr$
Exemplar avulso .......................... Cr$

2.000.00
4 000.00
50.00

Os pedidos devem ser. acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou
Ordem de Pagamento pela Caixa Económica Federal- Agência Parlamento. Conta-Corrente n9
950.052/5. a favor -do:

•

Centro Gráfico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasíl1a - DF

CEP 70.160

•
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•

SUMÁRIO
1 -ATA DA 165• SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 1981
1.1 - ABERTURA
1.2 1.2.1 -
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~-=-_
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ATA DA 165' SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 1981
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDtNqA DOS SRS. JARDAS PASSARINHO E ITAMAR FRANCÔ

ÃS i4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nupes- José Líns - Humberto Lucena- Milton eabral- Nilo Coelho-

Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaPassos Pôrto - Jutahy Magalhães- Amaral Peixoto- Nelson CarneiroItamar Franco- Tancredo Neves- Henrique Santillo- Gastão MUllerVicentC Vuolo - Mendes Canale- José Richa- Evelãsio Vieira- Arno
Damiani ..- Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nósSõStrabalhos.
O Sr. 19-Secretãrio procederã à leitura do Expediente.
P lido o seguinte

EXPEDIENTE

•

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação
N• 277/81 (n' 433/81, na origem), de 24 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 339, 498, 503, 516, 520, 521 e 613, de 1980.
PARECERES
PARECERES N•s 753, 754 e 755, DE 1981
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 14, de 1980
(n.0 41-B, de 1980, na Câmara dos Deputados) que "aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República. do Iraque sobre os usos
pacíficos da energia nuclear, concluído a 5 de janeiro de
1980".
PAREOER N.0 753, DE 1981
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Luiz Fernando Freire
Esta Comissão é ehamada a opinar sobre o ·texto do Acordo

entre o Governo da República

~derativa

do Brasil e a República

do Iraque sobre os usos pacificas da energia nuclear, concluído a
5 de janeiro de 1980., remetido ao Oongresso- Nacional com a
Mensagem n.o 40, de 1980,- para os fins previstos no artigo 44,
inciso I, da Constituição.
A Exposição de Motivos do Sei)):lor Ministro de Estado das
Relações Exteriores esclarece que por ocasião da. visita ao Brasil

do Vice-Presidente do Iraque, Senhor Taha M. Maarouf, em maio
de 1979, as autoridades daquele país expressaram interesse "no
sentido de· serem _efetuadas conversações entre os dois governos
com vistas à conclusão de entendimentos para uma cooperação
bilateral no campo dos usos pa'Ciflcos da energia nuclear". Em
outubro do mesmo ano foi enviado Ul'lla delegação a Bagdã; chefiada pelo Embaixador Paulo Nogueira Baptista, que acabou por
negociar um "memorandum para a Cooperação nos Usos Pacíficos
da Energia Atómica", o qual serviu de texto base para os entendimentos que resultaram na assinatura do Acordo que ora nos é
dado examinar.

•

Da parte preambular do ajuste, depreende-se ser intenção dos
signatáTios o estabelecimento de um programa abrangente de
cooperação no setor da energia nuclear tendo em vista, principalmente, o desejo da Repúbl!ca do Iraque de desenvolver a geração
de energia elétrica com base na referida fonte energética.
O texto, vazado em treze artigos, detalha apropriadamente as
cbrigações assumidas de parte a parte. Cumpre salient3..l", desde
logo, que os. projetes a serem implementados levarão sempre em
conta a capacidade tecnológi'Ca e as prioridades de cada quaL Considerando que os dois países aderem ao princípio de não proliferação de armas nucleares, todo O programa de cooperação será
processado tendo em vista fins pacíficos.
Os governos dos países signatários se comprc>metem a dar -co-

•

..

nhecimento à Agência Internacional de Energia Atómica, não só
dos termos do presente acordo como também dos materiais nucleares e equipamentos exportados a fim de que a -entidade possa exercer sua função fiscalizadora no sentido de assegurar de que ditos
equipamentos e materiais sejam exclusivamente utilizados para
fins pacificos.
Segundo dispõe o artigo IV, são os· seguintes os setores -de
cooperação previstos:
"(a) estudos de avaliação e viabllidade de reservas de
urãnio;
(b) prospecção, exploração, mineração e beneficiamento de urânio;
(c) fornecimento de urânio natural e urânio levemente enriquecido- (se possível na forma de elemento combustível) para o abastecimento de reatares nucleares;
(d) fornecimento de equipamentos e de sa-rviços de
engenharia e construção pa:.ra. reatares nucleares;
(e) segurança de reatores nucleares;
(f) intercâmbio de experiência 'e know how na utll!zação do "Sistema Internacional de Informações Nudeares" da Agência Internacional de Energia Atómica;
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(g) intercâmbio de visitas a instituições de pesquisa
e desenvolvimento, incluindo a realização de experimentos
científicos;
(h) treinamento de recursos humanos:·
As medidas necessâr!a.s à proteção física dos bens fornecidos
no âmbito do presente ajuste serão da exclusiva responsabil!clade
das autoridades do pais recepto~.
15 prevista a. realização de reunipes anuais para que ós gov-ernos possam avalla,r a implen:ientação do Acordo, sendo que
as controvérsias acaso surgidas deverão ser solucionadas através
dos canais diplomáticos.
No que tange ao tempo de duração do programa, é estabelecido
um prazo inicial de dez anos, contados a partir da troca dos instrumentos de ratificação, podendo ser prorrogado por periodos de
um ano.
Um 9.cU'rado exame do conteúdo do presente ato internacional
revela que ele objetiva estabelecer um ambicioso programa de
cooperaçãd com o Iraque, no setor nuclear, tendo sido· plenaniente
resguardados não só os interesses nacionais como também as obrigações internacionais assumidas pelo nosso Pais.
Ante o exposto e nada havendo que possa ser oposto ao texto,
no âmbito desta Comissão, somos pela aprovação da matéria na
forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da outra Casa
do Congresso Nacional.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1980. - Luiz ·Viana, Presidente - Luiz Fernando Freire, Relator ;__ Louriva1 Baptista :Mauro - Benevides - Aioysio Chaves - Leite Chaves - Bernardino Viana - João Calmon - Tancredo Neves.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ITAMAR FRANCO:

Quando da última reunião deslie órgão técnico tomei conhecimento do teor da Mensagem Presidencial n. 0 14, de 1980, que
submete à apreciação do congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República
do Iraque sobre os usos pacíficos da energia nuclear, concluido
a 5 de janeiro de 1980.
-_Atendendo ao preceituado no Regimento Interno da Casa, vem
a matéria a~ompanh2.da de Exposição de :Motives subscrita pelo
Senhor :N.llnistro de Estado das Relações .Exteriores. O documento
em ey_igrafe, na sua primeira parte, relata de maneira superficial
os entendimentos preliminares, mantidos entre as autoridades
competentes dos países e que redundaram na elaboração do présente texto. É feita alusão a um memorandum firmado entre os
dois Governos no- qual, entre outras O.isposições havia "uma. listagem de medidas especificas de cooperação a serem implemen-

tadas ... ".
COm relação ao mérito do Acordo l)ropriam-ente dito, cinge-se
o documento egresso do Itamarati a repetir, com- outras palavras,
o conteúdo do próprio ato internacional em apreço. Empenha-se
o Chanceler em destacar os seguintes pontos:

- que a cooperação não in-terietil~ com ·a execução dos programas nucleares das duas partes e far-se-â de ·acordo com as
obrigações internacionais &?Sumidas;
- que os materiais nucleares a serem fornecidos Peló ·srasn
não estão sujeitos à pTévia consulta a tercei.ro3 paisea;
- que não há previsão de fornecimento de material cu tec-nologia "sensível".
Verifica-se que as três afirmações constituem mera re;dundância em relação_ ao disposto no texto do ato internacional em
pauta, em nada contribuindo para melhor esclarecer o ParlarilentO
quanto às perspectivas futuras do intercâmbio, nem quanto ao seu
alcance econômico ou político.
Finalmente, é de se destacar que a mera assertiva de q~ ·o
ajuste "atende plenamente nossos compromissos internacionais, e
resguarda e promove os interesses do Brasil" constitui elemento
de pouco valor para a formação do convencimento dos congressistas que irão votar a maté_ria.
Com estas considerações preliminares sobre a Exposição de
Motivos, desejo alerta<r os eminentes pares para uma prática altamente nefasta, no meu entender, que se vem perpetrando ao longo
dos anos. Parecem consid-erar as autoridades executivas que o processo de aprovação parTam.entar dos atos internacionais constitui
uma mera formalidade burocrática a ser cumprida tal como aquelas inúm&a.s que são diuturnamente repetidas nos milhares de
procedimentos administrativos que trami~am nas repartições. Tão
pouca importância se dá ao papel desempenhado pelo Parlamento
.nesta. matéria, que chega-se ao ponto de olvidar por complero o
verdadeiro .sentido da. exigência regimental quanto ao . envio de
uma Exposição de Motivos. O objetivo de tal preceito é permitir
um_ amplo esclarecimento sobre as origens, razões determinantes,
objetivos, alcance e perspectivas que se abrem com a celebração
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de um convênio internacional. Deseja-se fornecer ao parlamentar
uma visão ampla daquilo sobre o qual é chamado a opinar.
No que pe·rtine ao âmago do assunto versado no Acordo, pouco

ou quase n9:da nos é revelado. Dos treze artigos que o compõem,
nenhwn dellmita, expressa e claramente, as obrigações assumidas
de l?arte a parte. _Limita-se o texto a divagar sobre considzraç[es

genericas_ e a delinear, de forma vaga e imprecisa, o campo de
cooperaçao a ser e~cetado~-I?e concreto, na proposição em pauta, só
mesmo o que contem os art1gos V e VI. outorga-se à NUCLEBRAS
e à- Comissão Nacional de Energia Nuclear competência para celebar "ajustes e contratos para a implementação deste Acordo".
Não é nossa intenção manifestarmo-nos a priori contrariamente ao intercâmbio visado. Admitimos me-smo que se afete a tal
ou qual órgão do executívo a lncumbê!_lcia de negociar ajustes
externos. O que não podemos, entretanto, é transigir e -com o
manifesto desejo de alijar, daqui para frente o congresso Nacional
de toda e qualquer possibilidade de controle Sobre os compromissos
assumidos.

Estipula o a:r;tigo V, em sua parte final que os atos complementares ao presente .Acordo ... firmados e:r:n nome do País pelas
duas entidades de admmistraçao federal, cztadas no artigo I "entrarão em vigor mediante troca de notas diplomáticas". cOmo é
do conhecimento geral, quer esta expressão dizer que o Chefe <Ia
Nação fica autorizado a ratificar o texto negociado perante ã outra
parr,e, com isto vinculando juridicamente o Brasil no plano exte:no, independentemente de prévia autorização ·parlamentar. Isto,
alem de representar uma manifesta violação do disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição, constitui uma afronta ao Congresso
Nacional. Procura-se por este meio eliminar toda e qualquer possibilidade de 'Controle· sobre a política exte·rn;:t do País, notadamente em uma área que se revela altamente sensível pela magnitude de suas implicações.
Tem·os nc>ta Ca::n um exemplo recente das conseqüências desastrosas de tal prâtica. Refiro~me ao ac·ordo -Nuclear Brasil-Alemanha que, por ter sido aJprovado concedendo carta branca ao
Executivo para implementá-lo da forma que melhor lhe aprouvesse, acabou revelando outros "acordos", não conhecidos pelo
Congresso.
Entendemos que o presente ato internacional, em respeito à
Constituição, ao Poder Legislativo e à preservação de um mínimo
de segurança, só deve ser aprovado com a expressa ressalva de
que os atos posteriormente acordados em nome da Nação, sejam
submetidos à consideração Parlamentar antes que aos mesmos seja
dada vigêne!a.
Ante o exposto e pelas razões até aqui deduzidas, concluímos
pela aprovação do texto nos termos do seguinte
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 14, DE 1980
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o t-exto do Acordo entre o Governo da
RepUblica do Iraque sobre os usos pacíficos da energia nuclear,
concluído a 5 de janeiro de 1980.
Parágrafo único. Os a tos complementáres ao presente Acordo, a que se refere o artigo V, serão submetidos à aprovação do
Congresso-Nacional, antes que aos mesmos seja dada vigência.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua .publi.caç:áo.
Art. 3. 0 São revogadas as disposições em contrái1o.
Sala das Comissões,
de
de 1980. - Itamar
Franco.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADb!(ALOYSIO CHAVES:
Em "voto em separado", na Comissão de Relações Exteriores
do Senado Federal, o ilustre Senador Itamar Ji'ranco tece considerações a respeito do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os usos pacíficos
da energia nuclear, conclrudo em 5 de janeiro de 198(), e prupõe
que o referido ato internacional seja a-provado com "a expressa
ressalva de que os atos posteriormente acordados em nome da
Nação, sejam submetidos à. consideração Parlamentar antes que
aos mesmos seja dada vigência".
2. Dedica o preclaro Senador a parte inicial de seu "voto em
separado" a comentar a EXposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores, que acompanha a Mensagem Presidencial, considerando-·a superfi'Cial, redundante em relação ao
texto do Acordo e "de pouco valor para a formação do convencimento dos congressistas _que irão votar a matéria".
3. Surpreendem profundamente essas .criticas que não parecem ter fundamento.
4. A Exposição de !'A:otívos do Chanceler Saraiva Guerreiro
historia os antece.dentes do Acordo ao assinalar que sua negociação
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foi feita com base no texto do memorandum para a cooperação
nos Usos Pacíficos da Energia Atómica, rubricado- em 1.0 de outubro do ano passado em Bagdá, e, sobre ,esse documento esclarece:
"4. o memorandum, que foi aprovado pelos dois Governos, por troca de notas diplomáticas, nos primeiros dias
de riovembro) continha um.ã: lista de áreas para a cooperação bilateral e previa 2. realização Posterior de negociações com vistas à conclusão de um Acordo p-ropriamente
dito entre os dois Governos no campo dos usos pacíficos
da energia nuclear. As áreas de passivei cooperação seriam
as de prospec~5.o ele urânio, fornecimento de combustível
(urânio e urânio Ievem.ente enriquecido para uso em
reatares nucleares iraquianos), segurança de reatares, utilização do Sistema Interna'Cional de Informações Nucleares td:i- AIEA), troca de visitas -a instalações de pesquisa
e desenvolvimento, e realização de experiências científicas
e treinamento de pessoal. O mcmorandum tinha também,
sob a forma de anexo, uma listagem de medidas especi- •
ficss de c_ooperação a serem implementadas mediante o
intercâmbio de visitas de técnicos nas área!') de prospecção
de urânio, utilização do Sistema Internacional de Informaçii_o Nuclear da AIEA, segurança de reatares, formação
de pessoal e eventual realização pelo Brasi1 de experiência..:;
em reatares de pesquisa iraquianos. Segundo o memcrandunl, a cooperação bilateral se faria de acordo com as
capacidades e prioridades de cada país, e em conformidade
com .as re-spectivas obrigações internacionais, assim como
mediante a aplicação das salvaguardas perMnentes da
AmA. Vossa Excelência encontrará, em anexo, o texto do
referido memorandum."
. 5.. Quanto ao Acordo ora em exame, não é menos preciSo e
mm.uc10so o doc:umento do Ministério das Relações Exteriores, cujos •
pa:ragrafos pertmentes são abaixo transcritos. Dão eles idéia peTfelta do instrt'mento internacional sobre o qual se deverá pronunciar o Senado Federal:
"5. São os seguintes, em síntese, os principais dispositivos do A'COrdo ora assinado:
a) a cooperação bllater2.! será efetuada de acordo com
a capacidade e as prioridades de cada parte. e em completa
conformidade com os compromissos e obrigações_ internaclonais de cada um;
_ b) a~ du~ partes ressaltam seu apoio ao princípio de • f_.·..
nao-prollferaçao de armas nucle_ares, e -reafirmam: seu direito ao desenvolvimentO e à aplicação da energia nuclear
para fins pacíficos;
~
c) a cooperaç:ão bilateral será efetuada nas seguintes
areas:
- levantamento de re-cursos e prospecção e exploração de urânio;
- fornecimento de urânio natt1ral e urânio de baixo
teor de enriquecimento, eventualmente na forma de elem·entos combustíveis, para uso em reatores nuclea!·es;
- fornecimento de equipamentos e servicos de enge_-~
nharia e constr~ção de_reatores nucleares; ·
•
- segurança de reatares;
- troca de expe1iências sobre a utilização do "Sistema
Internacional de Informação Nuclear" da AIEA;
- troca de visitas ,a instituições de pesquisa e desenvolvimento e realização de experiências cientificas;
·
- treinamento de .pessoal
d) Prevê-se a assinatura de convênios e cont-ratos
entre instituições dos dois países para a implementação
d~ cooperação b!lateral, pre~ista no acordo; tais convên:os e contratos. estarão sujeitos à aprovação dos dois
•
Governos, conforme a praxe e a legislação respectiva;
e) há artigos que versam a aplicação de salva&'uardas.
Os dois Governos se comprometem a informar a AIEA
da negociação do 1\.cordo, para efeitos de aplicação de salv~guardas pertinentes, de acordo com as obrigações assu-:~
m1das por cada parte perante a AIEA (o Iraque é slgna-"
tário do Tratado de Não-Proliferacão de Annas Nucleares), aos materiais e equipamentos Sujeitos a salvaguardas
que sejam importados de uma parte à outra; a retransferência por uma parte a terceiro país de qualquer material ou equipamento a ela fornecido pela outra parte fica
condicionada à conclusão :prévia pelo terceiro país de
acordo de salvaguardar com a AlEA do mesmo tipo daque,.
le aplicado ao material ou equipamento em questão no
país importador;
_
f) outros artigos prevêem a aplicação de medidas de
proteção física, a realização de reuniões anuais para o
acompanhamento da implementação do Acordo, solução
de eventuais controvérsias por via diplomática período

•
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de validade de lO anos prorrogáveis por período sucessivo
de um ano, e possibilidade de denúncia com efeitos em
prazo de seis meses;
g) prevê-se também que a entrada em vigor só se
fará uma vez compl,etados os trâmites constitucionais de
cada país o que, no Brasil, claro está, requer aprovação
pelo Congr-esso Nacional.
6. Oabe assinalar que o Acordo com o Iraque assim
como o "Memorandum" por mim firmado com a Venezuela quando da visita que fiz a Caracas em julho de 1979,
foi negociado dentro da orientação, que vem sendo seguida
pelo Governo brasileiro, no sentido de ampliar e dinamizar a coopel'lação no campo dos usos pacíficos da energia
nuclear com outros países em desenvolvimento.
7. CUmpre também observar~ com relação ao Acordo,
como s-.e vel"ifica pelo acima exposto, que:

•

a) a cooperação bilateral em nada interferirá com a
boa execução das programas nucleares de cada parte, e
de outro lado, deverá desdobrar-se no mais estrito respeito
às obrigações internacionais de cada umar quer se trate
dos compromissos perante a AIEA, quer se trate de obrigações assumidas no âmbito de outros acordos bilaterais;
b) no que se refere ao fornecimento de urânio, pre'vêse a possibilidade de exportação pelo Brasil de urânio
natural ou de urânio de baixo teor de enriquecimento,
eventualmente sob a forma de elemento combustível, para
utilização como combustível em reatares nucleares; trata-se portanto, de materiais que o Brasil poderá fornecer p'or seus próprios meios sem necessid·ade de consulta
prévia a terceiros países;
c) a cooperação prevista não inclui qualquer possibilidade de fornecimento de material ou tecnologia dita
"'sensível", como transferência de instalações ou know-how
para <enriquecimento ou reprocessamento de urânio, ou
o fornecimento de urânio de alto teor de enriquecimento.
8. o Acordo que ora submeto "' Vossa Excelência
atende plenamente, portanto, a nossos compromissos internacionais e resguarda e promove os interesses do Brasil
no que se' refere à cooperação com outros países e:m desenvolvimento no campo dos usos pacíficos da encergia nuclear.
Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vos•
sa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso
Nacional, pelo qual Vossa Excelência encaminha à aprovação do Legislativo o referido Acordo entre a !República
Federativa do Brasil e a lte:Públ!ca do Iraque sobre Usos
Pacíficos da Energia Nuclear."
6. N'a-·següffda parte de seu 11Vot9 em separado", apresenta o
Senador Itamar Franco severas restrições não mais à Exposição de
Motivos que acaba de ser comentada, mas ao próprio texto do
Acordo Óra submetido ao referendo do Poder Legislativo. Tais reservas dizem respeito, de um lado, 'à imprecisão que viciaria o ato
internacional em apreço, o qual não delimitaria, de maneira clara
e expressa, as obrigações assumidas de parte a parte; e, de outra.
à competência que se confere à NUCLEBRAS e à. Comissão Nacional
• de Energia Atómica para celebrar ajustes e contratos para a
implementação do Acordo, e, de maneira multo especi,al1 à .proeessuallstica prevista para a entrada em vigor de tais ajustes e contratos.
7. O Acordo ent~e a República ·Federativa do Brasil e a 'Repúbl!ca do I:oaque sobre os usos pacif!cps da energia nuclear reveste-se de todas as características de um "acordo quadro''. Esse tipo
de ato internacional não contém dispositivos operativos propriam,ente ditos, mas estabelece as linhas mestras ou os parâmetros dentro dos quais os signatários deverão implementá-lo, através de
entendimentos ou de instrumentos secundários, ,celebrados, inclusive, como no caso, por entidades que carecem de personalidade
internacional.
8. Esse tipo de instrumento, cada vez mais utilizado nas relações internacionais, tem seu exemplo típico e talye!Z_ mesmo seu
antecedente histórico mais antigo, nos acordos culturais que estabelecem as áreas de colaboração e as linhas gerais que nortearão
os signatários, mas que só serão implementados realmente, através de programas específicos entre universidades, na troca de estudantes, na realização de eventos culturais, como ex;posições ou con~
certos, atividades essas que, evidentemente, dispensam a celebração
de a tos _internacionais -em cada caso, exigindo somente, conforme
a natureza das obrigações a serem assumidas, a assinatura de contratos ou convênios entre as entidades interessadas.
9. Tratando-se de ~~acordo quadro", o Acordo ora analisado,
não cria obrigações 'específicas nem prevê projetas de determinada
eolaboração. Nem por isso, entretanto, dentro_ de sua natureza
jurídica deixa de ser claro e prec!so na delimitaçao dos parâmetros
dentro cios quais deverá ser implementado. No p~eãmbulo e no AI• tigo 111, patenteia a filosofia que o inspira. O Artigo 11 ressalva as
prioridades e a capacidade de cad.a signatário e os co~pr'?missos
internacionais por eles assumidos. & áreas de cqop.eracao sao .per-
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feitamente estabelecidas pelo Artigo LV. O Artigo -v prevê a celebração de ajustes e contratos entre os órgãos que deverão desenvolver essa cooperação e a maneira pela qual entrarão em vigor.
A questão das salvaguardas é tratada no,s Artigos ~ e ~' enquanto o dispositivo seguinte diz respe1to _à. prot!çao f1sica de
materiaiS e equipamento. O Artigo IX preve r~unioes anuais das
Partes e o X, a solução de controvérsia.s. Os dois disposit!yos finais
regulam a entrada em vigor do Acordo e seu prazo de vig'ência.
10. Falecem, assim, razões que fundamentem as críticas aparentemente contundentes do senador Itamar Franco a respeito da
imprecisão que caracterizaria o texto do acordo celebrado entre o
Brasil e o Iraque.
11. Caberia, agora, tecer algumas considerações a respeito do
ponto central do "voto em. separado" ao propor, com relação ao estatuído no Artigo V, que "o presente ato internacional, em respeito
à. Constituição, ao POder Legislativo e à preservação de um mlnlmo
de segurança, só deve ser aprovado com a expressa ressalva de
que os atas posteriormente acordados em nome da Nação, ~jam
submetidos à consider·ação Parlamentar antes que aos m~smos
sejam dada vigência".
12. ·A leitura atenta do Artigo IV evidencia que, sob o aspecto
polítiço, o importante foi a aceitação, pelos dois signatários, desses
campos de colaboração que se tornará efetiva através de projetas
específicos ·acordados na ãrea técnica, em instrumentos que carecem de todas as características dos que .estão previstos no artigo
44, inciso I da Constituição. Não se pod.e, com efeito, considerar
contratos e ajustes assinado pela NUCLEBRAS e pela Comissão
Nacional de Energia Atômica, entidades d.e Direito Interno, como
"atos internacionais celebrados ,peJo Presidente da Rlepúbl!ca",
"acordados ·em nome da Nação".
13. Tais ajustes, meros contratos técnicos ou administrativos,
estabelecerão as condições para levar a cabo determinados proj.etos
de colaboração_.Não se pode compreender, por exemplo, que instrumentos, visando a cooperação nas áreas previstas do Artigo W do
Acordo possam ser coxw:iderados "atas internacionais celebrados
pelo Presidente da Eepúbl!ca". Um contrato ou um ajuste sobre
intercâmbio de visitas a instituições de pesquisa e desenvolvimento,
sobre treinamento de recursos humanos, ou sobre os demais campos de cql_aboração fixados no m·e11:ç_i9nado Artigo IV, é um instrumento nrenõr-que hãO necessitará evidentemente do re"ferendo legislativo. ·De minimis non curat praetor.
14. Além, entretanto, desse motivo jurídico fundamental, o
assunto se reveste de um outro aspecto, prático, mas nem por
isso desprezível·no contexto operativo que deve nortear a impl-ementação de um Acordo c:Iessa natureza~ A submissão d'e todos esses
acordos e ajustes administrativos e têcnicos ao processo de aprovaçã.Q legislativa, além e principalmente de carecer de "'poio constitucional, equivaleria, na prática, à não aprovação do Acordo
Brasil-Iraque pois lhe privaria da flex!bil!dade operacional e da
rapirlez que são indispensáveis aos projetas específicos dessa natureza.
15. Insurge-se o •:voto em s-eparadon, neste contexto, contra a
entrada em vigência desses ajustes e contratos por troca de notas.
Cabe, em primeiro lugar, assinalar que, os dois IGov·ernos decidiram
seguir esse sistema tendo ·em vista a necessidade de acompanhar
a implementação dt> ACOrdo entre eles concluido. Cabendo aos Ministérios das R-elações EXteriores assessorar os Chefes de Estado no
cp.:;:.e diz respeito às relações internacionais é natural qne tenha!tl
conhecin1€nto de tudo o que se passa nessa área·. O sistema de tr<1ea
de notas, forma normal de correspondência diplomática entre duas
chancelarias, é meio hábil para esse acompanhamento adminlstrativo, no âmbito dos .Ministérios das Relações Exteriores:
16. Não parece, pois, ter fundamento constitucional o Substitutivo ao Pr<>jeto de Decreto Legislativo n.o 14, de 1980. Importaria
ele em trazer à apreciação do Congresso Nacional um,a série de
contratos e ajustes que não podem ser consideradbs ••atas interh:;lclonais" e que por sua natureza e impOrtância relativa se. situam
no cont.exto das atribuições das entidades que os celebraram. A
troca de notas que lhes dá vigência se explica pela necessidade
inquestionável de que os Ministérios das Relações Exteriores tenham conhecimento d~ tudo o que se passa na área: das relações
i.~.1ternacionals.

17. Pelo exposto, nosso yoto é pela aprovação do texto do
Acordo entre _o Governo da República Federativa do Brasil e a
República do Iraque, nos termos do Parecer do Relator.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1980. - Aloysio Chaves.

PARECER N.0 754, DE 1981
Da Comissão de 1\:linas e Energia.
Relator: Senador Teotónio Vilela
As R.epúbl!cas do Brasil e do Iraque concluíram, no dia 5 de
janeiro de 1980 um Acordo, objetivando os u.:.;os pacificos da energia nuclear. O documento tinha sido negociado, meses antes, na
cidade do Rio de Janeiro, com base eín ''Memorandum" anterior,
apro_vad·O peJos dois Governos, por meio de troca de nota.:; dLplomáticas.
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o Pod-e-r -EXêCutivo, em cumprimento a dispositivo constitucional, submete o Acordo à consideração do Congresso Nacional,
tendo m!erecido, já, plena aprovação dos órgãos Técnicos e do Plenário da Oâmara dos Deputados. Também foi aprovado pela C<lmissão de Relações Exteriores desta Casa.
Na aludida Comissão de Relações Exteriores, surgiram dúvidas aos objetivos do ato internaci·onal. Entretanto, ficou, afinal,
...- .!': ...lhecido _que i_nteressa ao desenvolvimento e a segurança deste
pais o Acordo com o Iraque.
Aliás, informações preõtadas pelo Presidente da Comissfu:l Nacional de Energia Nuclear e que constam da documentação reunida nos autos dão c·:mta de q:<le:
1 -- _a _cooperação prevista no Acordo será deoonvolvida em
coru:onância com a capacidade e as· prioridades de cada uma das
partes, respeitados os comproml.,ssos e obrigações internacionais já
assumidos pelo respectivo Governo;
2 - essa ~ooperação será implementada através de ajustes e
acordos entre a NUCLEBRAS- ou a C:ornfi.s,3ão Nacional de En-ergia
Nuclear, do lado brasileiro, e p-ela Comissão de Energia Atõmica
do Iraque, da parte iraquian-a;
3 - os cronogramas específicos para fornecimento de materiais, equipamentos e servi_ç® 1H~·1as indústrias _e engenharia brasileiras dependerão dos aludidos aju:tes e contratos, que poderão
s·er negociados após a troca de notas entre ·O.S governos, ininrmando-se que os respectivos 'lJ!{)Cedimentos internos serã.o completados
com a entrada em vigor do trato.

o ato internacional em exame encontra. como áreas de possível cooperação, as de prospecção de urânio, fórnecimento d.e comnust vel (urânio e urânio levemente enriquecido para uso em reato! . nucleares iraquia..'l'los), segurança de reatares, utiliza_ção do
Sis·. . ~ 'la Internacional de Informação Nuc_leares, troca de visitas
a h.!)' ...lações de pesquisa e desenvolvimento, e realização de exP·erif ....dã. cientifica e treinamento de pessoal.
· o ponto de vista desta ComL.ssãoo, o Acordo apresenta amplas
pere ,ectivas de desenvolvlruento do Brasil, no campo da energia
nuc!ear que, embora exigindo cuidados e$!peciai.s e tecnologia avançada, é essencial ao posicionamento de um pais, no contexto interna-cional.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de
d-ecreto legislativo.
Sala das Comissões, 24 de .setembro de 1981. - Gabriel Hennes,
Presid-ente, em exercício - Teotónio Vilela., Relator - Alberto Silva - Luiz Cavalcante.
PARECER N.0 755, DE 1981
Da Comissão de Segurança Nacional

Relatn-r: Senador Murilo- Badaró

o

presente projeto de decreto legislativo traz à co~deração
de.ste órgão Técnico do Senado_ o .AC?rdo para Uoos ~acíf1cos !ia
Energia Nuclear, firmado entre Brasll .e Iraque no d1a 5 de Janeiro de 1980..
A matéria já mereceu aprovaçãio nas Comissões e Plenário da
Câmara do.s Deputados e nas Comissõe.s de Relações Exteriores e
Minas e Energia deata Casa.
O objetivo é, cDm'O o próprio título dado ao ato inten1acio~~
em apreciação, a cooperação bilateral no campo dos usos pamflcos da energia nuclear. Se:rá d.esenvolvic~o pela CNEN e pela NUCLEBRA.S do lado brasileiro, -e-pela Comissão de Energia Atômica
do Iraque; no que toca àquele pais do Oriente Médio.
~ importante salientar - a fim de que se e'l{j.tem especulações
semelhantes às já anunciadas, em plano. inte~naci9nal, p-or ocasião do episódio do bombardeam~nto do reator 1ra_qmano. em construção, pela aViação israelense - q~e o Brasn obJetiva, realmente,
o uso pacifico da energia nuclear. E seu Acordo com o Iraque .visa
a irreatrito apoio ao princípio da não-proliferaçá<l de armas nucleares.
Tanto que, no artigo lil do Acordo em exame, as partes se
comprometem ao seguinte:
"Artigo m. As Partes C<lntratantes declaram seu
apoio ao principio da não-proliferação de armas nucleares e ~altam o .seu -direito de desenvolver e aplicar a
energia nuclear para fins paeífioosl de acordo co~ GS seus
respectivDs programas nacionais."
l!:n:fase 1 portanto~ foi dada à seguranç-a nacional de nosso Pais.
E a cooperação prevista. no ato internacional S~brange as seguintes
área.s de cooperaçã.o:
a) estud(IS de avaliação e viabilidade de reservas de urânio;
b) prospecçfu:l, exploraçfu:l, mineração e beneficiamento de
urânio;
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c) fornecimento de urânio natural e uramo levemente enriquecido (se possível na forma de elemento combustivel) para o
abastecimento de reato_res nuelear~s;
d) fornecimento de equipamentos e de serviços de engenharia
e co~struçã.o de reatares nucleares;
e) segurança de reatares nucleares;
f) intercâmbio de experiência e "know how" na utilização do
usi.stema Internacional de informações Nucleares da Agência Internac.ion.a.J. -de- Energ;ia Atômica;
.
g) intercâmbio de visitas a instituições de pesquisa e desenvolvimento, inclusive a reall.zação de experimenws CLentificos;
h) treinamento de recur.sos humano:::;.
Gomo se verifica, o Acordo é extremamente favorável ao desejo bra.::.ileiro de aprofunaar-se no uso pacífico da energia. nuclear, adquirindo amplo conhecimento de sua potencialidade mineral no setor e, ao mesmo tempo, ga:.'lhando experiência e conhecimento Científicos.
Somos, portanto 1 pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1981. - José Fragelli,
Presidente, em exercicio - Murilo Badaró, Relator - Agenor Maria - Mauro Benevídes.

•

PARECERES N•s 756 e 757, DE 1981
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 5, de 1981
(n.0 76NB, de 1980-CD), que "aprova o texto do Convênio
de Coop-eração Cultural e Educacional entre o Governo da
República Federativa do- Brasil e o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos, concluído em Brasília, em 29 de julho
de 1980".
PARECER N.0 756, DE 1981
Da Comissão de Relações Exteriores

R-elator: Senador Leite Chaves
O Senhor Presidente da República, atendendo ao disposto no
art, #, ;nclso I, da Qonstituição Federal, submete à apreciaçfu:l do
Congre.sso Nacional o t~to do Convênio de Cooperação -Cul1Lural e
Educac:onal entre o Governo da República Fe-dera-tiva do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexi~anos, concluido em Brasília, a 2·9 de julho de 1900.
A Exposição de Motivos do 8enhor Ministro de Estado das Relações Exteriores esclarece a finalidade precípua do C<Jnvênio que
"deverá suhstl.tuir o Acordo de Cooperação Cultural, em ;igor, que
data de 1960, .refl:etindo a evolução verificada no relacionamento
entre os dois países, mediante o estabelecimento d_e m~canismos que
propiciem, em especial, o inltercâmbio de estudantes e professores,
a difusfu:l dos respectivos idiomas e a intensific-ação das at!vldades culturais promovidas por um país no outro".
o texto do C<Jnvênio de ~cooperaçfu:l Cultural e Ed ucaclonal com
o México prevê, no seu artigo XII, que ''para a coo.r.denação das
açõéS--a.- serem desenvolvidas em cumprimento ao disPosto no p-resente Convênio, ambas as .Partes convêm em constituir uma Subcomissfu:l Cultural, conforme dispõe o Artigo III do Convênio de
Amizad-e e -COOperação, concluídO na Cidade do México, em 18 de
janeiro de 1'978, que sereunirá a cada dois anos, alternadamente
em Bras!lla e na Cidade do México.
A Subcomissão de:periderá da Comissão Ivfis~.a de Coordenação
Brasileiro-Mexicana, estabel,ecida por ambos os Governos no Convêrúo e que terá entre outras atribuições, as de "avaliar a implementação do presente Convênio nas dois paí.ses; a;pre.sentar sugestõ.es a a,mbos os Goveinos, a fim de dirimir possíveis dúvidas de
interpretação do COnVêiDo e formular programas de intercâmbio
cultural e educacional".
NO nosso entender, os Goitternos dos dois países, desejo~os de
e~andir suas relações cu1turais e a aproximação dos seus povo.::,
se obrigam a estimular a ·criação de um intercâmbio a nível -estudantil-superior e profissional, servindo l!.am'bém como um instrumento de difusão da língua, ~etras, ciência, artes etc.
Na- ãrea do ensino, evidentemente, haverá contatos ·entre professores e pesquisadores, como o reconhecimento de certificados e
diplomas expedidos por universidades e outros estabelecimentos de
ensino da outra Parte.
o presente ato i!l!temac:onal é de interesse para o noss~ Pais.
No âmbito desta Comissão, nada há que po3sa ser oposto ao Convênio() em análise.

Ante o exJPOSÜ>, somos pela "'provaçá<l do Projeto de Decreto
Legi.slativo n. 0 5, de 1981.
Sala das Comissões, 3 de junho de 19111
Amaral Peixoto,
Presidente - Leite Chaves, Relator - Marcos Freire - Tarso
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----------------------------Dutra - Lomanto Júnior - João Calmon Luiz Fernando Freire - Mauro Benevides -

Àderbal Jurema José Richa.

PARECER N.0 757; DE 1981
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Gastão Müller
Com a Mensagem n. 0 408, de 19SO, o Senhor Presidente da República, atende·ndo ao disposto no art. 44, inciso I, da Constituição
Federal, submete à consideração do Congresso Nacional o texto dO

•

•

•

Convênio de Cooperação Cultural e Eduoacional entre o Governo
brasileiro e o mexicano.
Acompanha a matéria ExpDsição de MDtivos do SenhDr M:in1stro de Estado das Relações Extexio-r~~. na qual é esdar·ecido que
"o referido COnvênio deverá substituir, o Aco;rdo de COoperação
Cultural, em vigor, que drut,a de 1960, refletinC:o a evolução verificadG. no relacionamento entre os dois países, mediante o esta;belecimento de mecanismos que propiciem, em especial; o intercâmbio
de estudantes e professores, a difusão dos respectivos idiomas e a
lntensiflcação das atividades culturais promovidas por um país no
outro".
Analisando o texto do convênio, verificamos que no seu Artigo
XII fica estipulada a criação de w;na Subcom_issão Cultural que se
reunirá a cada dois anos, conforme dispõe o ~lágo III do Convênio de Amizade e Cooperação concluído na Cidade do México, em
18 de janeiro de 1978.
Basicamente, o Convênio ora sob análise, procura apoiar as
instituições consagradas à difusão dos valores culturais e artísticos
de ambas· os países, concedendo facilidades para a entrada de
professores, funcionãrios, peritos e de informações em todos os
campos culturais. Os diplomas e títulos de nível .superior expedidos
pelas partes contratantes terão validade no outro terriltólio, uma
vez atendidos os requisitos J.egai.s ·estabelecidos por ambas as
partes.
:m importante que se mencione que neste ato internacional fica
estabelecida a norma pela qual eerão promovidas colaboração entre suas emissoras oficiais de rádio e televisão, a fim de organiZ'ar it.ransmis~sõs periódicas de caráter cultural e educac:onal, ass:im como o intercâmbio de filmes docu_mentários, artísticos e educativos, bilateralmente.
Observa-se o cuidado da nossa diplomacia quanto ao aspecto
da reciprocidade de tratamento em todas as questões abordadas.
Sendo, 1110 nosso entender, um Convênio suhstanttivamente
cultural e educacional, ·e elaborado dellit.ro dos preceitos normais
da Política internacional, somus pela sua aprovação na forma do.
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 5, de 1981.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1981. - Aderbal Jurema, Presidente - Gastão 1\o[üller, Relator - João. Lúcio Mauro Benevides - Eunice Michiles - Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 1<?-Secretârio .

.2 lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1981
Dispõe sobre o iril.pedímento para o exercícío da Pi-esidência da República nas hipóteses que especifica.

•

O Congres.so Nacional decreta:
Art. 1.° Constitui impedimento para o exercício da Presidêneia da República enccmtrar-se o respectivo titular:
I - acometido de distúrbio cardiovascular ou síndrome neurológica que requeira internação ou repouso;
II .....;. SOb o efeito de anestesia geral para Im-s tempêuticos;
lii -

Privado da plenitude de suas funções intelectuais seja

por motivo de enfennidade ou em razão do uso de medicamentos

•

que eausem tal :5eito.
Az'it. 2.0 COnstatada por junta médica a ocorrência de uma
da:s hilpóteres previstas no artigo anterior,. será o fato imediatamente comunicado ao Presidente do Oongi"esso ~acio11;a:l pelo_ próprio Presidente da República ou, na sua impossillilidade •. Pelo
Min.lstro OMfe da casa CiVil.
Parágrafo único. A jWlta inédíca será constituída por, no
ml.nimu. 5 (cinco) especialistas.
Art. 3.0 Recebida a comunicação devidamente acompanhada
do .laudo médico competente, será convocada sessão .conjun~a. nas,
24 (vinte e quatro) hora.s seguintes, para deliberai sobre o Impedimento do Presidente da Repúbl!ca.

Parágrafo único. Poderá o Congresso Nacional determinar a
realização das diligências que julgar necessárias ant~s de apre·~
ciar o mérito da questã_o.
Art. 4.0 Ocorrendo O ilnpedime:nto durante o irece&SO parlamentar. será dado conhecimento do laudo médico aos membros da
Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que deliberarão a respeito.
Art. 5.0 .Reconhecido o imp-edimento do. Presidente da República para o exercício do cargo, assumirá imediatamente o
exerciclo do Poder Executivo o Vice-Presidente da República ou,
na sua impossibilidade ou ausêricia, uma das autorldades enumeradas no art. 78 da Constituição.
Art. 6.0 o Presidente da República r-eassumirá suas funções
quando a junta médiea considerá-lo apto.
Art. 7.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.. 8.0 São revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Seria deSpiclendo enfatizarmos aqui a importância de que se
reveste a Chefiã do Executivo nos dias a tuais não só em nosso
País mas em ·todas as Nações. As decisões administrativas funda~ mentais para o bom andamento da máquina burocrática ·estatal
dependem, em última análise. exclusivamente do respe-ctivo titular. Num regime presidencialista, onde existe uma hiperconcentração de poderes nas mãos do Presidente, como é o caso do
Brasil nos dias de hoje, avulta-se a magnitude da função a ponto
de podennoo afinnar que a segurança do Estado correria grave
perigo caso viesse a ocorrer uma solução de continuidade n9 desempenho do cargo.
Quando o Chefe de Estado viaja ao exterior, transmite o cargo
ao seu substituto legal por entende·r-.se que o Pais não pode permanecer acéfalo por pequeno que se·ja o pe:íodo de ausência. Nesta
hipótese, não haveria, a rigor, absoluto impedimento para o exercício da Primeida Magistratura, eis que os modernos meios de
comunicação posSibilitam um eficaz. rápido e contínuo fluxo de
informações. Se assim ocorre, entretanto, com o simples af·astamento físico do Presidente do território nacional, seria difícil conceber -que idêntico procedimento não viesse a ser adotado qua!ldo
o mais alto dignatário da nação se encontra prtvado da plemtude de suas faculdades intelectuais seja por motivo de enfermidade s-eja em .conseqüência dos medicamentos que lhe estejam
sendo ministrados.
Quer a razão determinante do tratametno terapêutico Jl. que
deva ser submetido o Chefe_ de Estado seja previsível ou não,
entendemos necessário que o Vice-Presidente da Repúbli'Ca .au o
sucessor legal na fonna do art. 78 da COnstituição assuma o efetivo ~ornando do Poder Executivo enquanto aquela autoridade estiver privada da plenitude de suas funções intelectuais .. As crises
politicas, sobretudo em paises que se encontram em vias de construir uma sociedade democrática, se suce.dem no tempo com rapidez espantosa. Fatos que seriam tidos como de menor significado, em regimes estãveis. assumem proporções gigantescas quando
não se dispõe de estruturas institucionais e jurídicas autênticas .
Em p-assado recente apr-esentamos propostas versando sobre o
mesmo assunto porém de cunho menos abrangente. Não é apenas
a hipótese de encontrar-se o Presidente da República sob o efeito
de anes:tesia geral que deve ser contemplada como impeditiva para
o exercício do cargo. Tanto os distúrbios cardiovasculares ou neurológicos como as enfermidades ou terapias que afetam o normal
funcionamento das faculdade§ intelectuais devem_ ser tidos_ eomo
estados patológicos (lue impo.ssibilitam o regular desempenho das
atividades. constatada a enfermidade por junta médica integraÇia por, no mínimo, cinco especialistas, dev-e o respectivo laudo
__ser .comunicado ao Pr_eSidente do Congresso Nacional que, nas vinte
-e quatro horas seguintes, convocará sessão conjunta para ser a
roatél1a objeto de deliheração. Justifica-se a necessidade da imediata ·convocação do Poder Legislativo pelo fato de não poder esta
instituição permanecer à margem de evento politico de tal magnitud·e.
Cumpre, neste passo, lamentar que os ilustres integrantes da
bancada da maioria ainda não se tenham sensibilizado para a
necessidade do restabelecimento da faculdade de autoconvocação
do Pod·er Legislativo. O- impedimento ou a vacância da Presidência :são eventos que_ se revestem de tal gravidade, do ponto de vista
político, que, ocorrendo a hipótese durante o recesso parlamentar,
deveriam os congressistas ·estar habilitados a se reunirem extraordinaria,mente. A limitação hoje imposta à Casa é tão anómala
que impede que se dê cumprimento ao próprio texto da Carta
:Magna. É que, segundo dispõe o art. 79 da Constituição, "vagando os cargos de Pr.esidente e Vice-iPresidente, far-se-á eleição
trinta dias depois de aberta a última vaga ... ", mas esta dific!lmente poderá ser levada a termo caso o Congresso e 3.? Assem-
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blé!s Esvaauals estejam em período de recesso. Este é mais um
fato que -está a demonstrar a absoluta necessidade de serem previstas prontam·ente as normas -constitucionais hoje vigentes. No
q!U1 tange o assunto versado no projeto, propomo.• que durant-e o
recesso parlamentar se,ja devolvido às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a competência .para decidir sobre o
impedimento do Presidente.
A propo~ção que ora submetemos e:tO exame dos eminente~
Oong:res.sistas visa não .só assegurar a regulartdade do proceSso
J)olítlco mas também evitar que pretextos fúteis possam vir a
ser invocados nara interromper o :Processo rte nonnallzacão da
vida pública.
Sala das Sessões, 28 d·e &etembro de 1981. - Itamar Franco.
PROJETO A QUE SE 1(;1!3i'ERE O AUTOR DO PROJETO EM SUA
JUST!F'IICAÇAO

PROJE'lO DE LEI DO SENADO !ii." 214, DE 1981
Dispõe sobre o impedimento para o exercício da
sidência. da. República, na hipótese que especifica.

.cTe-

O Congresso Nacional decreta:
Arrt. 1. 0 Constitui impeoimento para o exercício da Presidência. da República encontrar-se o respectivo titular sob o efeito de
anestesia geral pa,m. fins terapêuticos_
Alt. 2.0 O Vlce,)?resldente e><ercerá o Poder Executivo durante
o periodo ·rereridG no artigo anterior e até que o Presidente' recupere a plenitude de suas funções Intelectual&.
Art. 3.0 Junta médica constituída, no rxiínimo, cinco especialistas atestará a ap.tidão do Presidente .para reassumir suas funções.
Art 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 São revogadas as disposições em contrário.

.Justific:u;ão
Seria desplc!endo enfatlz=os aqui a Importância de que se
reves~ a. Chefia do EJtecutivo, nos dias a.tuais, não só em nosso
Pais mas em todas as Nações. As decisões ·adnúnistrativas fundamentais para o bom and'ament_o da máquina burocrática estatal dependem, em última análise, exclusivamente do respectivo
titular. Num ·regime presidencialista, Gnde existe uma hipercon•tenrtxação de pod-eres nas mão:S dd Presidente, comu é o ·caso do
Brasil n08 dias de hoje, avulta-se a magnlture da função a ponto
de podermo.s. afirmar que a seguranç·a do Estado correria grave
perigo caro viesse a ocorrer uma solução de continuidade no desempenhO do cargo.

Quando o Chefe de Estada viaja ao exterw1·, transmite o cargo

ao seu substituto le!'ial por entender-&e que a Pais não pode penna-

neeer acéfalo por pequeno que seja o período_ de ausência. Nesta
hipótese, não havia, a rigor, aboóluto impedimento para o exercício da. Prim·eira Maglstra;tura, eis que os modernas meios de
.çomunlca.ção :x>•<dh!litam wn eficaz, rápido e contínuo fluxo.. de
Informações. o.. .wsim ocorre com .o siropl€s afastamento !lsico
do Presidente do território nacional, seria difícil conceber que
idêntico procedimento não viesse a ser adotado qua.ndo o _mais
alto dlgnatãiio da nação se encontra privado de suas funções
I.n telectuals por força de aneste.<!a geral.
~uer a razão d·eterminante do tratamento terapêutico a que
eleva ser submetido o Chefe . de Estac!o seja previsível ou não,
entendem"" necessó,rio que o Vlce-Presidente da República assuma
o efetlvo comando do Poder Executivo enquanto aquela autoridade
estiver sob o e~eito de drogas inibidoras do sistema senoorial. As
crires politicas, ·sobretudo em pa!ses que se encontram em vias
de construir uma sociedade de·mocrátiea, se sucedem no tempo
com rapidez espantosa. Fatos que &eriam tldo.s como de menor
significado, em regimes estáveis, assumem proporções gigant-escas
quando não .se . dispõe- de estruturas institucionais e jurfrlioos
autênticas.
A proposiç~ que ora submetemqs ao e~ame dos. eminente.:;
congressistas 'visa não só ·assegurar ·a regularidade do processo
polltioo mas também evitar que pretextos fúteis possa~ vir a ser
invocaà08 para interromper o procesoo de normallzaçao da vida
pública.
Sala das Ses&ôes, 14 de agosto de 1981. - Itamar Franco.

O SR. FRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serã publi·
cado e remetido às comissões competentes.
Sobre a ntesa, :requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1'1-Secretârio.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO No 327, DE 1981
Nos termos do artigo 282, do Regimento Interno, requeiro que tenham
tramitação conjunta .os segúintes projetes:
Projeto de Lei do Senado n' 156, de 1979; e
Projeto de Lei do Senado no 304, de 1980.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

REQUERIMENTO No 328, DE 1981
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham trami~
tação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n"'s 214 e 280, de 1981.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1981.- It,amar Franco.
O SR. PRESIDEN-TE (Jarbas Passarinho)- Os requerimentos que vêm
de ser lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Há oraaores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE- (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador urrceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senado{ Louxtival Baptista, por cessão do
nobre Senador Jofge Kalume. (Pausa.)
S. Ex• não se eticontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana. (Pausa.)
S. Ex\' não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.)
O Sr. Itamar Franco - Declino, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma co~
municação.

O SR: HENRIQUE SANTILLO (Para uma comunicação. Sem revisão
do orado.r.)V- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apedas para consignar dois votos de regozijo. O primeiro, pela publicação de um livro da jornalista, escritora e poetisa Haydeé Jayme Ferreira,
cujo o título é .. Anã polis, sua vida e seu povo". Trata-se de minha cidade, Sr.
Presidente. Há pouco mais de meio sêculo, apenas pouso de trapeiras, e romanticamente transformada numa cidade que, apesar do prosaísmo econômico, ainda conserva muito do ~eu lirismo, ou~,d.9 lirismo de suas origens.
Neste livro, ao que me parece, marcam encontro a~ poesia e a História. E minhas congratulações precisam ficar registradas nesta data.
Um segundo voto de regozijo. Em Goiânia, sábado passado, a Comissão
Pastoral da terra da CNBB manteve na presidência o Bispo Dom Moacir
Grechi e elegeu, para vice-Presidente, o Bispo Diocesano de São Felix do
Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga. Registro minhas congratulações pela escolha e pela eleiçjio desses dois eminentes Bispos da Igreja Católica para esse
órgão importaÀi~ da hierarquia da Igreja, sobretudo nos dias atuais, em que,
sem sombra de dúvida, mutiplicam-se os conflitos e os litígios pela posse da
terra no País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ (Para uma comunicação.)- Sr. Presidente,
faleceu em Belo Horizonte, há ~lguns dias, o jornalista Odair Oliveira, do
corpo editorial do Estado de Minas. Esse jornalista, sem_ dúvida alguma dos
mais eminentes valores da inteligência mineira, deixou um extraordinário
&emple-de serviço~ prestados à cultura e às letras mineiras. Seu trabalho in·
telectual não ficou circunscrito à elaboração de notáveis editoriais, que encheram as páginas do nosso grande matutino, mas foi além. Isto o levou à
consagração definitiVa, quando, por uma total manifesta.ção dos seus pares,
foi eleito para a Academia Mineira de Lc::tras.
Quero consignar aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pesar do povo
mineiro pelo passamento desse brilhante vulto do jornalismo eSiaduaL
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Está terminado o período destinado ao Expediente.
Presentes na Casa, 30 Srs. Senadores.
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Não há quórum para deliberação.
As matérias constantes da Ordem do Dia de_hoje, todas dependendo de
votação, ficam adiadas.
Sào os seguintes os itens cuja apreciação é adiada:
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49,

•

de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa~
recer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob ri•s 362, 663 e 664, de 1981, dils Comissões:
-de Constituição e Justiça, fP pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2'~ pronunciamen...
to: favorável à Emenda n9 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2'1 pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.
2

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,

•

•

tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde. favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES F AV ORÁ VEIS, sob n's 640 e 641, de 1981, das Coinissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4

•

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 198[, c(jffi-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, 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 jutidicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.

5

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 620 e 621, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Munidpios. favorável.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apresentado. pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapá (AP) a elevar em
Cr$ 2Q._QOO._OQO_,_O_O_ (vini.e milhõ.es de _cruZ_e;iros)_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 Munici'pios, favorável.

•

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 628,
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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 mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco _centavos), tendo
PARECERES, sob n•s 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Consti'tuição e Justiça, pela êonstitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 205, de 1980 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.356,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nóve 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, fav'orável.
9
Votação, 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 Prefeiiura 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 constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, fav?rãvel.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr~ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
.,....- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorável.
11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 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 e!I)
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüent'a
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer- i19 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
-de Municípios, favorável.

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apreSeilüidó -pera comiSsãO ·ae-ECó-riomra· como· co-riCiiiSãO- ae-seu- Pareó~r- rio?-24,- âe
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
-29.-272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cin~
co cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justii;a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
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14
Votação, 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 cinqüenta e cinco mil, novecentos e oho 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 Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favOráveL
IS

Votação, em furno éOicO; do Projeto de Resolução n9 4, de 1981 (apresentado pda 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 Constitu{('àO e Justir;a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
\6
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
19-81), que-autoriza a Prefeitura Municif)ãl de Alterosa (MG) a elevar em Cr$
31.756.725,0Cf(trinta e um milhões, setecentos e cinque-nta e·seis mil, setecentos e vinte e clnco_cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justi('a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 6, de 1981 (apresentado pela Comíssão 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 vinte e quatro ·centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constitui('ão e Justir;a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
\8

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 38, de 1981 (apre~
sentado pela ComrSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 279,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municí'pios, favorãvel.
19
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 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.
20

Votação, em turno único, do Pf-ojeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios. favoráveL
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21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 396,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituicào e Justi('a, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

..

22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer ri'? 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruz,eiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justi('a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
23
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'?713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen·tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

•

•

24

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solícitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25

Votação,- em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179- aniversário da Revolução de março de
1964.

•

26

VotaçãO, em tui-no 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
M ontoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O Nordeste ê Vítima do Estouro do Orçamento Mone-tário", de autoria do economista Sêrgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil. edição de 23 de junho de 1981.

•

28

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.

•

29
Votação, em prfmeiro 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 Justi('a, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
mêrito, favorável; e
- de Educação e Cultura. favorável.

30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como iné:enti-

•
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vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providênciãs,-{Cndo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade cjuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de E{·onomia, favorável, com vOto vencido do Senador José Lins; e
- de Finan('as. favorável.
31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justi(a, pela injurididdade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Juremo..

32
Votaç_ão, 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 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.
33

•

Votação, em primeiro turno {apreCiãÇào preliminar da constitucionalidade, 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 139-saiúrio, tendo
PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão:
- &> Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34
Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionalidade c juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro] eto 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 Consritui(ão e Justiça, pela inconstituciorialidade e injuridicidade.

•

•

•

35
Discussão, em turno úilico, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de !981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões c 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 cons(itucionalidade e juridicidade; e
- d(' Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, dQ Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e-Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Passa-se à lista de oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Lui: Cavei/cante - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Condedo a palavra ao nobre
Senador Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores:
Realizou-se na Ilha do Mosqueiro, em Belém, Estado do Pará, nos dias
13 e 14 do mês de agosto próximo passado, o IV Encontro de Estudos Jurídicos da Ordem dos Advogados do Brasil, promovido pela OAB- seção do
Pará.
Aberto com a conferência do criminologista e professor Roberto Lyra
Filho sobr_e"Os prOblemas atuais do Ensino Jurídico", encerrou-se aquele
conclave com a divulgação da "Declaração do Mosqueiro", cujo inteiro teor
incorporamos a este nosso pronunciamento.
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Nesse importante documento os juristas e advogados presentes ressaltam
a gravidade do mOmento nacional e a necessidade de redobrada vigilância em
defesa dos ideais deinocráticos. Consideram, também, necessãrio "o respeito
mínimo aos direitos dos Estados membros, pela União".
Sobre a Lei de Segurança Nacional, aponta a Declaração vários disposi~
tivos que conflitam frontalmente com a Constituição Federal e que necessitam ser revogados.
Dentre os princípios básicos nela contidos, há uma conclamação de
luta-que interessa particularmente ao Poder Legislativo-para que useja rejeitada pelo Congresso Nacional a emenda à Contituição, que visa·a reformular a distribuição do produto da arrecadação do imposto único sobre minerais".
Ao debaterem a idéia, que já começa a ser especulada, do desmembramento do Estado do Pará, os advogados e juristas foram contundentes, repudiando "com energia e veemência a tentativa direta ou oblíqua de retirar do
Estado do Pará a área onde estão localizadas as jazidas de Carajãs, para disfarçar a criação de um TerritóriO ou de outro Estado".
Tratando do ensino jurídico, torilaram os participantes do Encontro
uma posição bem definida quanto à união dos juristas e advogados, "para
que sejam feitas as imprescindíveis alterações no ensino jurídico do País", o
que, por certo, virá permitir ~·à riqueza nacional o acesso mais crescente de
seus verdadeiros formadores".
Finalmente, a Declaração encarece a necessidade de os crimes contra a
seglirariÇã nacional serem incluídos no Código Penal.
Pela sua alta importância e oportunidade, incorporamos, na íntegra, a
esse nosso_registro Os princí{:Jlos básicos do IV Encontro de Estudos Jurídicos
e que conStituem .. A Declaração do Mosqueiro". (Muito bem/)

- ---DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADALBERTO
SENA EM SEU DISCURSO:
TRANSCRITO DE " A VOZ DO ADVOGADO" DA OAB-DF
.. Os advogados paraenses, pelo órgão de seu Conselho Seccional da OAB, reunidos no IV Encontro Paraense de Estudos Jurídicos, realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 1981, i10 Hotel Morubira, Ilha do Mosqueiro, que contou com a presença e o prestígio do
Exm9 Sr. Presidente do Egrégio Conselho Federal, Dr. José Bernardo Cabral, e foi brindado com palestras de Eminentes Juristas locais
e de outras· unidades da Federação brasileira, cientes da relevante
missão cometida à Corporação, e tendo em linha de conta a posição
de vanguarda assumida, desempenhada e efetuada pela OAB ao
{ongo de sua fecundíssima existência, jã cinqüentenária.
Considerando que no papel da OAB, além das preocupações de
nível institucional, em seu mais abrangente aspecto, se insere, tambêm aquelas pertinentes à defesa, seleção e disciplina da classe;
Considerando que a boa formaç--ão profissional somente será
atingida se o ensinO jurídico vier a ser destinado com suas vistas voltadas para a efetivação da Justiça Social;
Considerando que de mister se torna para a preservação do
próprio princípio Tederativá; hoje tão mutilado e estiolado, sejam
respeitados os mínimos direitos dos Estados Membros, que a
União, cada vez mais e seguidamente procura solapar com medidas
arbitrárias e cauSUísticas;
Considerando, ainda, que, no tocante ao Processo Civil Brasileiro, cujo o Código de 1973, sem embargo de seu avanço no campo
técnico, se vê desprovido de meios para dar eficácia: às suas normas,
indispensáveis se afigura à adoção de fórmulas e campanhas no sentido de obter esses meios, com absoluta urgência~
Considerando, finalmente, de que o diploma legal vigente conhecido como Lei de Segurança· Nacional contém dispositivos inconstitucionais e incompatíveis com a índole liberal do povo brasileiro.
Declaram os seguintes princípios básicos do IV Encontro, que
constituem "A Declaração de Mosqueiro".
I. Lutar, intimoratamente, para que seja rejeitada pelo Congresso Nacional a emenda à Constituição, que visa a reformular a
distribuição do produto da arrecadação do Imposto Único sobre
Minerais, de vez que essa iniciativa se mostra nitidamente contrária
aos legítimos interesses dos Estados Membros. nos quais se localizam as grandes reservas de riquezas mineraís.
2. -Repudiar, com energia e veemência a tentativa direta ou
oblíqua de retirar do Estado do Pará, a área onde estão localizadas
as jazidas de Carajás; seja para o disfarce da criação de um território
ou de outro Estado autónomo.
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3.

Pugnar pela restauração e respeito aos ditames da Lei n9

4.225~

de 1964, pois~ que, assim ocorrendo, estarão eliminados prati-

camente, todos os fluidos e sutis instrumentos que têm servido para
reduzir a arrecadação do IUM e obstar seu incremento.
4. Alertar, permanentemente, encetando, para isso, uma conjunta ação da OAB, das Associações de Magistrados, da Associação
dos Integrantes do Ministério Público e demais interessados, para
que se busque a eficácia do Código do Processo Civil, através da
existência de estudos para aplicá-lo em suas notáveis conquistas sob
o prisma técnico.
5. No mesmo sentido, especificamente, no que concerne ao
Estado do Pará reiviri.dicar a atuação do Egrégio Tribunal de Justiça, para que o mesmo promova alterações substanciais na esfera
da organização judiciária estadual ~em o que o procedimento sumaríssimo por uma imensa gama de feitos judiciários, quer em razão do valor, quer em razão da matéria, jamais atingirá suas finalidades, ainda que intrinsecamente bom, como provado na ãrea da
Justiça do Trabalho onde desfruta de uma infra-estrutura judiciária
em termos de uma organização compatível e que enseja a plena obtenção de seus resultados.
6. Incentivar, de todas as formas, a união dos juristas, com a
finalidade de·que.se prorriovam, de forma racional equilibrada e realista-as imprescindíveis alterações no·ensino jurfdico do País, para
que· o bacharel que se diploma não -seja encaminhado sub-·repticiainertte·a representar um a mais no papel de manutenção-de
·privilégios· de poderosos mas; ao reverso, ·com o escolpo de fazê-lo
um lutador pela aplicação do· direito em prol da: Justiça Social com
o atin~imento de uma redistribuição d_e renda, permitindo à. riqueza ·_~~
naCforial o acesso·. mais crescente de seus verdadeiros. formador~.,, -.
7. Prodamar que, os crimes c'ontra a segurança do EStad!),
~devem-ser incluídos no Código Penal, inteiramente-revogada a atual
--,c·Lei, modificando o· conceito de segurança, que se há devoltar'para a
preservação· das conquistas deinocrãticas, obtidas pela maioria, em
pleitos livres, se enfatizando de que a segurança é do Estado, entendida nos moldes acima e não do Sistema, event'üalmen.te instal~d9
no ··Poder.
Mosqueiro-Belém (PA), 14 de agosto de 1981.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Todas as providências foram tomadas, inclusive uma reunião especifica
do Secretário de Planejamento do Governo do Estado, Marcos Melo, com o
presiden_te da PORTOBRÁS, Arno Oscar Markus, com a finalidade de acelerar a co-nstrução do Porto de Sergipe.
Trata-se de uma das mais antigas e, certamente, das mais importantes
reivindicações do povo. sergipano, - uma velha aspiração sempre postergada, mas que, nas atuais circunstâncias, não mais admite qualquer protelação ..
Seria de fato um erro inominável, adiar por mais tempo, a concretização
dessa providência, porquanto jâ a partir de 1984, com uma capacidade de carga de mais de 2 milhões de toneladas, o Porto de Sergipe começará a desempenhar o seu decisivo papel, no concernente ao desenvolvimento econômico
do Estado, decorrente da exploração das suas riquezas minerais.
Agora mesmo, a ausência de instalação portuárias adequadas constitui
. um verdadeiro ponto de estrangulamento que urge eliminar.
Além do Projeto Potássio, cuja produção inicial é estimada em 500 mil
toneladas por ano, da produção das unidades de amônia e uréia, -com produção inicial calculada em 200 mil toneladas anuais,- deve-se adicionar cerca de 900 mil toneladas da fábrica de cimento. Acresce ainda salientar a produção das unidades industriais de PVC~- enxofre, barrilha, soda cáustica, cloro e magnésia metálica, para mencionar, exclusivamente, o considerável volume da produção a ser escoada como resultado das operações produtivas do
complexo industrial mineiro-químico sergipano, já na etapa conclusiva de sua
instalaçã?· ,_..am~ém_ ~ pr_od~ção_agropeçu_ãri~ s~r~ d~cjsiv:alT!-e~te.~tir~lUl.a<:Ia,
pelo Porto de Sergipe, cujos armãzéns e frigoríficos, além disso, poderão normalizar o abastecimento de Aracaju e de todo o Estado. Por todos esses motivos impõe-se· a imé:didata liberação dos recursos financeiros que dependem da
PORTO BRÁS. O investimento programado é da ordem de 11 bilhões de cruzeiros no que se refere à construção do porto, que s'erâ do tipo off shore, ou
seja, em alto mar.
A ligação das intalações terrestres com as instações offshore será através
de uma ponte com 3.032 metros de extensão, por 11,15 metros de largura, na

primeira etapa, e 15,3 metros numa fase posterior, considerando o aumento
do volume de granéis.
Nada mais é preciso acrescentar para demonstrar o vulto e o extraordinário alcance de um empreendimento que representa uma das metas essenciais do Governador Augusto Franco,- realização fundamental do seu Governo, viabilizada pela ampla cooperação da PORTO BRÁS, graças ao-decisivo apoio do Presidente João Baptista Figueiredo.
Era esta, Senhor Presidente, a rápida comunicação que desejava fazer.
Sergipe aguarda, com ansiedade e regozijo, a inauguração do seu porto- so~
nho de muitas gerações de sergipanos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
ordinária de amanhã a seguinte

•

•
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Contiiiuação da vot:lção, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 49,
de l981 (apresentado pela Comissão de FinançaS como conclusão de seu Parecêr ti~' 361, de f981, com voto·verrcido do Senador Affonso Cã.margo), que·
á.lftóriza ó úóVéffii:fdo Estadb do· Mato Grosso-do Sul-a realizar operação-de
.enlpréSt'ihiõ ex.re·rnó no·valor de USS 30,000,000.ÓO (trin1:à..milhões de dólares
· american·os), destinado· ao- programa de investimentos ..do Estado, tendo.
PARECERES, sob n'~s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:~-·...:.....de Cohstituiçãô e Justiça. /<'pronunciamento: pela constitucionalidade
-e jP.tid~çiQ.ad~~ ~qm, VP:tQ. ven.~idq çlp S.çn~q_or _Hug9 R.ª-'illo~; 2? pronundamen- ·
··tg-: {àv,ot~~.el_&: ~end~ n9 I.da Cqmi_ss~o de Finanças, co_m voto yencido, em
separ<J,do;.do Sen'ador Mendes Canale; e ·
' · · '
·~ ,_":._.~-.·
-de FiiÚJ.ticas (2r>,pronunciamento: em virtude de documentaçãO anexa·
· da);·a-préserltahdo Emenda n'~ l~CF~ ·cóhi v'Oto Veiídido dos Senadores José
Fragelli~- AffonSo Cãmargo e Pedro Simon.
2
·
·VOtaÇão, em turnO úiÜCO, do PrOjeto de Lei da Câmara n9 72,-de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dánova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob nos 248 e 249, de 1981, das Comissões:
- de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência '
_Social), favorável, com voto Vencido; em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
-de Saúde, favorável.
3

•

·

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da -Fronteira- Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Cernissões:
- de Educação e Cultura; e
- de Finanças.

•

•

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros).o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 609, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo RamoS e Mendes Canale.
5
Votação, effi turno único, do ProjetO de Resolução n'i' 93, de 1981 (apreSenia'do.pela.CÜni.issão dê ECÕno.miã. êoritó Cõnciu.sãO dé Seu.Parecei ri'i' 6.19,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob 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.

•
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6
Votação, em turno único, do Pi-ojeto de Resolução n~' 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer nl' 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Muri.icipal de Macapã (AP) a elevar ein
Cr$ 20.000.000,00 (Vinte-mllhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade -e juridicidade; e
- de Municípios~ favorável.
7

•

•

Votação, em turno únfcCÇdo P-rojeto 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 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 Jusdça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorãvei.
8
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução_nl' 205, de 19"80 (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" (quarenfa e i:tove milhões, -seú:nta- mil, duzentos ê trinta
e dois cruzeiros· e-Oitenta e o~ tO clmiaVos) o nlonüirite de suã-dívida consolidada,- tendo
'
PARECERES, sob ·n•s 1.3S7 eT158; de 1980, das Comissõ<:s:
-de Constituição e Justica. pela constitucioi-üdfda:de e júridiCidade;
- de Mufúêtpios; favÕrãVet.- ' ·
- -- -- -

e

9

•

•

Votação, em turno único, dO PrOjeto de ResOlução n9 7, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~? 21, de
1981), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Coquefral (MG) a elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e ciri.cíüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de süa 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.
lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~? 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como coriclusão Oe seu Parecer n'? 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.
11

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.., 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer nQ 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a·etevar em
Cr$ f49~750~1Y4557 (cerito e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consoli~ada, tendo
PARECERES, sob n•s 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de ConÚituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Mwiicípios, favorável.
12

•
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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 elevar em Cr$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
-de Municípios, favorável.

!3
VOtação, em turno únicõ; do Projeto de Re_solução 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 consoli_dada,
tendo
PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e JustiÇO.~ pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

14
Votação, em turno úilicO, do PrOjeto de Resolução n'? 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia cofio conclusãO de seu Parecer n9 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.9"0"8,72 (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 198!, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
--de Munidpios, favorável.
15

Votação; em turno úníCó,- do Projeto de Resolução nQ 4, de 1981 {apresentado pela Comissão de Ecohorriia Como -conclusão de seu Parecer nQ 12, de
1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis miihões; dezessetê mil, -oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o m'óntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das ComissÕes:
- de Constftiiiçào ê7UStiça, peiã. constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicfpioS, faVoráVel.
16

Votação, em turnO único, do Projeto de Resolução n'? 5, de_l981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 15, de·
198 I), 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 Municfpios, favorável.
17

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$ 2.7i8.448,24 (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:
I -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios. favorável.
18

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 38, de 1981 (apresentado-peta -c-umi-ssão--cte- Ecorrornia-c-omo-condü.i:fão- â-e ·seu- Parecer- b9 179,
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, seisc.;-r:.tos c trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, Jas Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favoráVel.
·
19

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?" 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 594,
de 1981), que autoriza a Escola_ Superior de Educação Física de Goiás a con~
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00 (nove milhões, oito~
centos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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29

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº22, de 1981,
do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no
méritO, favoráVel; e
- de Educação e Cultura, favorável.

21

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 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 milhõ_es, 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 Justf('a, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 102, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia c_omo conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joi.nville (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e·
-de Municípios. favorável.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nº 713,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela co-nstitucionalidade e juridicidade.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25
Votação, em turno único, do Requerimento nll 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26
Votação, em turno único, do Requerimento nº 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'>l 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administraÇão da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
27
Votação, em turno único, do Requerimento n11 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 I981.
28
Votação, em turno único, do Requerimento nº 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nC? 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.

30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domicilíadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob nos 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.
31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº
357, de 1979, do Senador Orestes Quér.:cia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especíal para os coveiros e empregados em cemitérios; tendo
PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão:
-de Constitui('ào e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.

•

•

•

32

_Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<? 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da
Lei n'>l 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
33
Votação, em primeirO turno {apreciáÇão preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 I46, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 139-salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

•

•

34
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

•
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 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 elevarem
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 jurididdade; e
.
- de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento nl? 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.)

•
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 24-9-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVANDRO CARREIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
As entidades educacionais e assistenciais mantidas pelos empregadores,
a saber, SESI, SENAI, SESC, SENAC, desenvolvem importantes atividades,
auxiliando o Governo na execução de numerosos programas, notadamente
nas áreas de competência dos MinistériOS da Educação e Cultura; e Previdência e Assistêndã- Social.
Recentemente, o Poder Executivo editou o Decreto n• 1.861, de 25/2/81,
determinando que as contribuições compulsórias dos empregadores calculadas sobre a folha de pagamento, recolhidas pelos lAPAS, em favor dessas entidades, passariam a constituir receitas do Fundo de Previdência e Assistência
Social 1 incidindo sobre o limite niãxímo de exigência das contribuições previdenciárüi.s, rn:anriâas as mesmas alíquotas e contribuintes.
Essas receitas do FPAS seriam transferidas às aludidas entidades, segundo critérios estabelecidos por decreto, mediante proposta do Ministro da Previdêncfa-·e- AssiStência Social, ouvida a SeCretaria de Planejamento da Presidência da República, tendo como limite mâxiinõ a fmportância correspondente a dez vezes o maior valor de referência, calculado sobre a folha de pagamento.
Esse decreto-lei provocou imediata e jUsta 1ndi8ilação das classes empresariais-, ·na medida em que se constituiria na estatizaçãO do SESI, SENAI,
SESC e SENAC, com a perda-da autonomia que sempre gozaram esses organismos .
Em face dos protestos nos quais- oS--empresários manifestaram a sua reputsa pe!a tentativa do Governo em mariipUlar as verbas geradas p'elas contribuições compulsórias dos empregadores, foi editado o Decreto-Lei n~' 1.867,
de 25 de março de 1981, dando nova redação ão anterior, ao estabelecer expressamente que a receita devida às entidades em tela será automaticamente
transferida a cada uma delas, não sendo mais carreada para o Fundo de Previdência e- AssistêilCia SociaL
Tramita agora, n-o Congresso Nacional, o Projeto de Lei n~' 22, de 1981CN, que altera as Leis n•s 3.807, de 26 de agosto de 1960, e 6.205, de 29 de
abril de 1975, fixando novo limite máximo do salário de contribuição e dando
outras providências. Este projeto não especifica a duplicidade de destinação
dos recursos captados pelo lAPAS, prevista pelo artigo 21' dos decretos mencionados.
Presume-se, pela leitura do texto da lei projetada submetido ao Congresso Nacional, que o SESC, SENA C, SES! e SENA! continuarão a receber automaticamente, apenas o montante correspondente à alíquota aplicada sobre
o salário, até o liniite de dez vezes o maior valor de referênCia - MVR. Em
consqüência, só o excedente em favor do Fundo de Previdência e Assistência
Social seria aumentado, ein face do novo saláriO de contribuição.
Recebi, ontem, TELEX da Federação das Indústrias do Estado do Ama~
zonas, subscrito pelo seu ilustre Presidente, João Mendonça, no qual, aquele
órgão de classe manifesta sua estranheza quanto ao montante dos recursos
que serão destinados ao SESC, SENAC, SES! e SENA!, com o aumento do
salário de contribuição.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Exf. um aparte, nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA- Pois não.

•

•

O Sr~ Gabriel Hermes- Nobre Senador, até me congratulo, inicialmente, com a manifestação de V. Ex•, conheço o telegrama que V. Exf. possivelmente vai ler do nosso Presidente da Federação das Indústrias do Amazonas,
Sr. João Mendonça Furtado, por sinal suplente de Senador; conheço perfeita~
mente a matéria. V. Ex• sabe que sou Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria e Presidente do SESI no setor regional, parte no setor nacional. Estou muito feliz que V. Ex• tenha levantado o problema e posso até
ajudá-lo antecipadamente dizendo a v.- Ex• que já fiz duas emendas com assinaturas de outros Srs. Senadores, inclusive o nosso ilustre companheiro,
Vice-Presidente, que dirige neste momento a presente sessão, pedindo exalamente a colocação que julgamos realmente acertada e já tivemos entendimento com o relator, também o nosso ilustre colega, Senador pelo Piauí, Bernardino Viana, que recebeu com a maior receptividade, digamos assim, a nossa
emenda e temos manifestações corno a de V. Exf., que também estou recebendo exatamente pela minha posição de membro dessas entidades, de todo o
Brasil e de todas as Federações do Brasil. De modo que pode se dirigir ao
nosso companheiro Furtado, dizendo que a manifestação que V. Ex• eStá fazendo, em face do telegrama dele, oportuno, vem de encontro a de outras entidades ligadas à Confederação das Indústrias e à Confederação do Comércio
e a todas as Federações do Brasil e que eu mesmo já entreguei, nesta última
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segunda-feira, ao nosso companheiro, emendas, procurando repor as coisas
nos devidos lugares. De forma que eu me congratulo com V. Ex• pelâ oportunidade da sua manifestação de vez que ninguém melhor do que V. Ex•, que é
um homem que não está, como eu, ligado às entidades, para poder fazer a
manifestação que fez. Meu-s cumprimentos e, ao mesmo tempo, receba, como
colaboração, as informações que estou dando.
O SR. EVANDRO CARREIRA - Muito obrigado, nobre Senador
Gabriel Hermes. Louvo a preocupação e a vigília de V. Ex• em já ter atendido
a essa incongruência, propondo emenda.
Prossigo, Sr. Presidente.
Para evitar controvérsias nocivas às entidades aludidas, como já ocorreu,
com o mencionado Decreto-lei n~' 1.861, corrigido pelo n~' 1.867, esperamos
que a Comissão Mista e o Plenário do Congresso Nacional api-ovein emenda
determinando o repaSSe:automaticãffiente, como receita própria, das contribuições arrecadadas em favor do SES!, SENA!, SESC, SENAC, fixado em
montante que resulte da aplicação das respectivas alíquotas sobre o salário de
contribuição atê 10 vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Est.a!!I_os oferecendo emenda neste sentido, visando a compensaçãO das
sucessiyas reduçõeS de receita que essas entidades educacionais e sociãis fêm
sofrido, ultimamente.
---- No momento, pois, em que o Governo restabelece o teio de incidência
contributiva para vinte sal~rios mínimos, nada mais justo e salutar que a alteração do limite fixado pelO prefah1d6 Decreto-lei n~' 1.861, de 25-5-81, para
atê dez vezes o valor do maior salário mínimo vigente no Pafs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)

# DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO
C' IRREIRA EM SEU DISCURSO:
TLX. MR. 327/81
Exmo. Sr.
Senador Evandro Carreira
Senado Federal
Brasília- DF.

Manaus, 21 de setembro de 1981

Com o aumento do salário contribuição da Previdência Social, poderão surgir dúvidas quanto ao montante a ser destinado as entidades: SESC, SENA C,.
SENA!, SES!.
Na realidade, o Projeto 85/81 (CN) não especifica a duplicidade de destinação dos recursos captados pelo lAPAS, estabelecida pelo art. segundo do
DL 1.861, com a redação do art. primeiro do DL 1.867/81, pelo que, poderse-ia entender que o SESC, SENAC, SENA I e SESI continuariam a receber
automaticamente apenas o montante arrecadado correspondente a aplicação
da alíquota sobre o salário, até 10 MVR, e que somente o excedente em favor
do FPAS e que teria crescido pela fixação do novo salário de contribuição.
Ensejando evitar controversias prejudiciais as entidades acima referidas, solicitamos apoio V. Ex', para aprovação emenda nr, proposta ao Projeto 85/81CN, pelo acréscimo de um parágrafo segundo ao artigo quarto com a redação
abaixo, passando o atual parâgrafo único a construir o parágrafo primeiro.
"Parágrafo 2~' O repasse automático, como- receita própria, das contribuições
arrecadadas em favor do Serviço Social da Indústria- SES!, do Serviço Nacional_ _d~ Aprendizagem Industrial - SENAI, do Serviço Social do Comércio- SESC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC,
de que trata a parte inicial do artigo 21' do Decreto-lei n~' 1.861, de 15 de fevereiro de 1981, com a redação do art. 11' do Decreto-lei n~' 1.867, de 25 de
março de 1981, e fixado em montante-correspondente ao resultado da aplicação das respectivas alíquotas sobre o salário-de-contribuição até 10 (dez)
vezes o maior salário mínimo vigente no País".
Respeitosas saudações. - João de Mendonça Furtado, Presidente da Federação Indústrias Estado Amazonas.

DISCURSO PRONUSCIADO PELO SR. EVELÁOIO VIEIRA NA SESSÃO DE 24-9-81 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO
DR ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTER!ORMTNTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A situação do comércio exterior brasileiro nã.o é das melhores. A principal causa disso está em que os preços do que exportamos, ainda que em alta,
não alcançam as elevações, bem mais aceleradas, dos bens que necessitamos
importar.
Não estamos fazendo uma afirmação gratuita, pois, se considerarmos de
1969 a 1980, neste último ano, segundo o mais recente Relatório do Banco
Central do Brasil, de todo o período mencionado, tivemos o pior desempenho
das exportações brasileiras frente às importações.
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Comparando-as, em termos de preços, e tomando 1977 como base igual
a 100, váificamos que em-1980 as vendas externas brasileiras apenas dariam
para pagar 62% das importações.
Quer dizer, em quatro anos houve uma depreciação dos preços das nos~
sas exportações de 38%.
Sabemos, Sr. Presidente, que o aumento na produtividade de qualquer
bem, ou mesmo da sua produção, muitas vezes significa um pfC:ço u'nitãrio
menor, quase sempre compensado pelO aumento do consumo.
O que estranhanl.os é que isso apenas acOnteça mais nitidamente contra
nós, em especial quando nos lançamos a_um esforço de exportações semprecedentes, forçados pelos encargos que-vimos assumindos nos últimos anos.
Diante deste quadro acreditamos deva ter o nosso País uma estratégia de
exportação bem definida.
Em primeiro lugar, é. preciso estabelecer os produtos em relação aos
quais detemos realmente alguma vantagem frente aos nossos competidores.
Sobre esses produtos deve cair a aÇão interna de aprimoramento na produção
e as eXternas, de promoção comercial e conquista de mercados.
Exportar assim é fácil, de vez que nesse caso ficam dispensados os subsídios, jã que vender para outros países mais do que compensa, sendo maiores
os beneficias infernos, pois aqueles recursos escassos que seriam colocados à
disposição dos exportadores podem ser dirigidos a outros setores da economia.
Inúmeros são os exemplos de produtos em relação aos quais temos condições favorãveis para a competição eXterna. Café, cacau, soja, açúcar, e mais
recentemente suco de laranja, podendo~se incluir na lista os frangos congelados.
De uma exportação, Sr. Presidente, de pouco mais de 3 milhões de dólares, em 1975, chegamos seis anos depois, isto é, no ano passado, a um valor
próximo dos 207 milhões.
O crescimento percentual verificado quase atingiu a 7000%.
À exceção da Argentina e União Soviética, mercados potenciais e promissores, a maior parte dos embarques vêm sendo dirigidos para os pai'ses
árabes, não por coincidência membros da OPEP, com os quais, só durante
!980, acumulamos um déficit comercial global superior a 7 bilhões de dólares.
Sr. Presidente, os resultados obtidos pela exportação de frangos decorre~
ram de apreciável promoção comercial, ao lado de um esforço pela elevação
da qualidade e manutenção de preços competitivos para o produto. De uma
posição marginal em 1975, o País hoje é o maior exportador mundial, sendo
esperada uma receita, em 1981, superior a 320 milhões de dólares, na verdade
possível, porquanto até junho foram alcançados 166 milhões de dólares, sendo o segundo semestre do ano sempre mais favorável ao produto.
Igualmente no setor de carnes dispomos de capacidade de competição
quanto a suínos, capacidade essa dificultada pelo anúncio de que a peste africana estaria atacando o rebanho brasileiro, sem comprovação embora, ainda
que, inexplicavelmente, o próprio Ministro da Agricultura de então tenha feito parte do bloco dos boateiros.
Para solidificar a nossa posição no setor de frangos, incluindo a exportação de ovos, pintos e rações, bem assim no tocante a suínos, basta desenvolver um esforço orientado nesse sentido.
Em especial cabe desenvolver a produção de milho, em relação ao qual o
País descurou um pouco nos últimos anos, muito embora o déficit verificado
na produção possa ser atribuído também ao incremento acelerado das atividades de avicultura e suinocultora.
O milho é a base da alimentação de aves e suínos, sendo que atualmente
perto de 44% da produção nacional vem sendo consumida pela indústria de
rações.
No entanto, devido a uma alteração dos hábitos de consumo da população, decorrente também do subsidio oferecido ao trigo importado, o milho
foi sendo substituído na alimentação dos brasileiros.
Mas este é um produto que pode ser produzido de Norte a Sul do País.
Além disso, ·estudos recentes demonstram que essa cultura traz rendimentos
superiores a outras. A soja, por extúilplo. O aparente preço por saca mais
vantajoso dessa leguminosa é função de um custo de produção também mais
elevado. Por isso, nã margem o retOrno com õ plantio de milho é maior.
Virrios recenterrieõ.te, Senhor Presidente, o esforço de muitas autoridades
brasileiras no sentido de se criar, no País, o hábito de consumo da soja. Comicamente até, algumas dessas autoridades refugaram o papel de propagandistas da soja.
O milho não precisa disso. Jã estã nos hábitos de consumo da população
brasileira. É saboroso e versátil no uso.
O apoio à sua produção, que na verdade vem crescendo, é importante
·precisamente por essas duas razões. A primeira é a..de·que o milho é um sus-
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tentáculo, tanto da avicultura quanto da suinocultura, atividades que necessitam expandir, pelas vantagens que podem oferecer ao País. Afora isso, o mi~
lho ê urna substituição de importações pesadas, muito embora compreenda·
mos ser também vãlidas as tentativas de expandir a produção nacional de tri~
go, pela utílização de novas áreas para a cultura e criação de um tipo que se
adapte às condições brasileiras.
Mas acima de tudo, Sr. Presidente, devemos ter como orientação produ~
zir aquilo que solicita um menor esforço e propicia um rendimento mais elevado, pois com base nisso, tudo se torna mais simples e fácil.
Concluo, dizendo que a cultura do milho merece uma atenção especial,
porque sua produção sempre maior trará melhores resultados internos e ex~
ternos.
Nessa manifestação, trouxemos dados que visualizam as potencialidades
do milho como alimento para o brasileiro, como ração para as aves, e suínos,
para nós produzirmos mais frangos e mais suínos, para alimentar os brasilei~
ros e para exportarmos e trazermos mais divisas para o Brasil.
A cultura do milho não estã merecendo, nos últimos anos, a atenção que
deveria merecer da parte do Governo Federal. E uma cultiJ.ra que se desenvol~
ve do Chuí ao Oiapoque, que apresenta, neste momento, uma rentabiiidade
econ:ômica superior a da soja, mas se dá maiS atenção à cultura da soja porque atende mais aos interesses das empresas multinacioilais que operam nesse
setor.
Nós continuamos com os nossos déficits comerciais, nós continuamos
trabalhando no verinelho em relação ao que exportamos e ao que importamos. No balanço de serviços, o déficit então é astronômico e, como conseqüência, o endividamento crescendo a cada ano, a cada mês, a cada semana, a
tal ponto que o Governo Federal, por recomendação do Fundo Monetário
Internacional, liberou juros em nosso País. Os juros explodiram e estão proporcionando lucros astronómicos aos banqueiros. Mas, para possibilitar o
Governo a induzfr as empresas brasileiras e as empresas multinacionais a se
Socorrerem da poupança externa, para esses dólares que não vêm para cã,
mas que são utilizados para as amortizações dos juros e também para as próprias amortizações, o Governo aqui, então, entrega os cruzeiros através da
emissão. Objetivo: atender os compromissos do balanço de pagamentos.
Chegamos, agora, ao ponto hoje que o Governo pensa em aumentar a
taxação dos lucros bancãrios, por julgá-los também excessivos, aqui também
focalizado pelo Senador Muirilo Badaró, apoiando a intenção governamental. Mas, na verdade, quem continuarã sendo penalizado é o povo brasileiro,
porque as empresas pagarão custos maiores pelos empréstimos que vão buscar nos bancos, mas farão o repasse para o custo final de produto e, na verdade, quem vai pagar é o consumidor. Com os lucros astronómicos e com as taxações que o Governo realiza e vai aumentar, é o Governo que vai ganhar
mais e os banqueiros continuarão ganhando, onerando os consumidores brasileiros.
E preciso, por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, buscarmos o aumento da produção naqueles setores em que temos condições de colocar os nossos
produtos no mercado exterior em função da qualidade e dos preços competitivos. E por esses setores que poderemos aumentar nossas exportações sem
subsídios. Hoje, quem mais ganha neste País, com facilidades extraordinãrias, são os exportadores de manufaturas porque, embora a margem de lucro seja reduzida na vendas das manufaturas, o lucro é grande através do Crédito subsidiado em que o exportador recebe financiamentos a juros de 7% ao
ano e, no mesmo banco, ele aplica em open, em caderneta de poupança, com
remuneração mensal que vai de 7 a 10%. f: a política, nobre Senador Evandro
Carreira, da loucura financeira.

O Sr. Evandro Carreira -

.

•

•

•

t o .estado hospicial.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - É preciso reorientar a política
econômico-financeira neste Pais. Senhor Presidente da República desculpe-me, Sr. Presidente, mas justica-se: é que eu estava pensando no Presidente da República que anunciou, ontem, que vai introduzir modificações e
que alguns Ministros já eStão com o "bilhete azul" assinado, a começar pelo
Sr~ Ministro Delfim Netto. Sim, porque o Doutor Aureliano, pelo discurso
que pronunciou ontem, deixou evidente que assumiu para ficar, porque se
fosse uma assunção transitóira, Sua Excelência não teria feito as colocações
que fez ontem para a Nação.

O Sr. Bernardino Viana- Permite V. Ex• um apart~?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Pois não. Ouço, com prazer, o aparte do
Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana- Muito obrigado Senador. Quero apenas dei~
xar registrado no discurso de V. Ex• que o mecanismo adotado pelo Ministério da Fazenda, para suprir de recursos o Ministério da Educação e Cultura, através da taxação dos lucros dos bancos, não vai incidir sobre os custos

•

•
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dos empréstimos. O Imposto de Renda não vai computado como despesas da
empresa, vai, isso sini, deduzido_ do lucro verificado no exercício, da seguinte
forma: apurado o lucro, dele se deduz as reservas legais, as estatutârias, as
eventuais, o imposto de renda e o restante é colocàdo à disposição da Assembléia Geral, para fixação dos dividendos a serem distribuídos aos acionistas. Este é o meu entendimento.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Esta é a interpretação de V. Ex•
Sr. Presidente, encerro a minha manifestação, ...

O Sr. Evandro Carreira- Nobre Senador, permita-me uma modesta in· tervenção?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

•

Com prazer.

O Sr .. Evandro Carreira- É que V. Ex•, com essa visão aquilina, essa
percuciência, pinça, de vez em quando, uns temas que parecem, a princípio,
de menor importância ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Falar de milho no Senado Federal? Mas
isso é de uma importância eXtraordinária.

O Sr. Evandro Carreira- Exato! Mas V. Ex• dã relevo ao tema, quando
o situa dentro do contexto estratégico da própria segurança nãcional e da
nossa balança de pagamentos. Quero parabenizá-lo, e gostaria de aduzir algumas informações -que confirmam O estado hospicial, quer dizer, o estado
de hospícios, não é de auspício, mas de hospício, em que vivemos. A Amazônia possui, em números redondos, cerca de 300 mil quilômetros quadrados de
vãrzea, mas vãrzea mesmo, terra colmatada, terra que sofre o processo de colmatagem, isto é, ...

•

•

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

De uma fertilidade extraordinária .

O Sr. Evandro Carreira- ... os- rios e águas barrentas depositam nas terras alagadas sedimentos, húmus riquíSsítlios, que nem terra do Paraná, em
nenhum lugar do mundo tem mais exuberância do que aquelas. Pois bem, o
Governo organiza um PROVÃRZEAS e encontra várzea em Minas Gerais,
encontra várzea não sei aonde mais, mas, na Amazônia, ele não encontra.
Veja bem, como isso é um estado de loucura, absoluta loucura. E eu posso garantir a V. Ex• que eu plantei milho na várzea amazônica, exatamente na Ilha
da Paciência, a uns 100 a 120 km de Manaus. Plantei e colhi milho em dois
meses e 25 dias, milho .sem adubo, sem o menor cuidado, ê só jogar semente
naquela lama fértil. Pois bem, estas terras ficam a descoberto, ficam expostas
à semadura durante seis, sete meses seguidos. Nós poderíamos plantar nas
várzeas amazônicas milho, duas vezes por ano, no mesmo local. Quer dizer,
ter duaS colheitas sem adubo, sem o menor desgaste, ou maior encarecimento
da produção ou do custo. Bastaria que o PROVÁRZEAS se dirigisse paia lá,
, e nós abasteceríamos o Brasil e o mundo de milho. São 300 milkm 2 de várzea.
Está lá, dadivosamente, está, se oferecendo ao Brasil e ao mundo, gratuitamente, no rio, na beira do rio, de fácil colheita, fácil transporte, e fácil comercialização, lá na Amazónia. Mas o meu Estado, pasme V. Ex•, recebeu40miJhões de cruzeiros, apenas, de todo o programa do PROVÁRZEAS, apenas
40 milhões para aplicar no Município de Barreirinha, no baixo Amazonas,
próximo a Parentins, quase fronteira com o Estado do Pará. Pois são essas
terras dadivosas que eStão ao abandono absoluto, e nós poderíamos plantar
milho, feijão, arroz e mandioca para abastecer o Brasil e o mundo.
O SR. E VELÁ SIO VIEIRA - E, para isso, Senador Evandro Carreira,
é preciso ter Visão, perspectiva. Vamos plantar o milho nas várzeas da Amazônia. Vamos ter, ali, já uma contribuição para o alimento diário do homem
amazonense. Estaremos reduzindo o consumo de trigo, estaremos reduzindo
a importação de trigo que nos consumiu no ano p:issado, em. subsídios, mais
de 100 bilhões.-..

•

O Sr. Evandro Carreira -

Um bilhão de dólares.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - J; certo, mas eu gosio de falar mais nos
cruzeirinhos porque visualiza mais, dâ para avaliar melhor. Nós, aproveitan~
do as vãrzeas amazonenses, estaremos reduzindo a importação de adubo, q'ue
~tiliz3mos em outras ârea:s do Brasil, onde é -necessârüi. a pi'esença, a" utilização desse insumo básico. Nós Cstareinos tendo rações para a avicultura,,
para áiar frangos, para alimentar suínos, para exportar para a Europa e Estados Unidos~ reduzindo. o frete, porque o frete desses produtos, do Sul do
Brasil, do meu Estado, pela distância, torna-se maior do que da Amazônia.

O Sr. Evandro Carreira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -.Pois não.

•

O Sr. Evandro Carreira- Exatamente, encarece o custo, encarece o produto. Há outra coisa que vai deixar V. Ex• pasmo: nesta terra dadivosa, no
ano passado, foram asfixiados 80 mil pintos de um dia. As granjas em Manaus .asfixiaram, em sacos de plástico, 80 mill?intos, porque não tinham mi~
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lho em Ma naus para lhes dar como ração, e não compensava mandar buscar
esse milho de avião. Esses animais foram asfixiados para que não se entredevorassem, para que nós não assistíssemos uma cena desagradável e compungente.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Senador Evandro Carreira, não me sur·
preeende não, porque casos semelhantes se registraram no ano passado no
Sul. Nós _tiVemos que importar milho, e este milho era levado para São Paulo,
e aqUeles que se dedicam à atividade da avicultura tinham que se deslocar de
Santa Catarina para ir comprá-lo em São Paulo, trazê-lo a Santa Catarina
para depois transportar os frangos para São Paulo e Rio de Janeiro, para exportação. Veja V. Ex_f. o desperdício!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este País é um país viável; este País tem
todas as condições para se transformar num grande país, numa grande nação.
Temos condições, pelas potencialidades naturais, pela capacidade do homem
brasileiro, de transformar isso num oásis. Mas, o que é preciso é o Governo
ter capacidade, ter sensibilidade, ter inteligência, saber contemplar as melhores prioridades nacionais. -Está aí o milho, como um fato r para dar uma grande contribuição na alimentação dos brasileiros, como ração animal para aumentarmos as exportações de frangos congelados que estão nos possibilitan~
do divisas crescentes, na exportação de carcaças de suínos e, amanhã, melhorando __o desfrute da bovinocultura, exportamos carne de boi. O Brasil tem tudo. O qUe é preciso é seriedade, inteligência e competência na exploração de
-suas riquezas.
Mas, hoje,- estamos mais otirnistas com o novo Presidente da República,
Dr. Aurelia_no Chaves. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO
VIANA NA SESSÃO DE 25·9"8/ E QUE, ENTBEGUE À REVI·
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. BERNARDINO VIANA (Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Pre·
Sidente e Srs. Senadores:
O Programa Nacional para Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis PROVÁRZEAS NACIONAL, criado em junho de 1981, tem por finalidade
promover o aproveitamento racional e gradativo de áreas de várzeas nacioM
nais a nível de propriedade rural.
Tiveram início, hã cerca de lO anos, em Minas Gerais, as· primeiras investidas em pesquisas e experimentação em várzeas, através de convênio BraM
sil/ Alemanha.
Em 1975, foi criada o Programa Mineiro para aproveitamento de áreas
com essa característica, tendo possibilitado a incorporação de 70 mil hectares, e sua tecnologia está sendo levada a todo Brasil.
O n_osso País possui cerca de 30 milhões de hectares de várzeas irrigáveis,
dos quais 10 milhões localizados na Amazônia Legal, sem qualquer aproveitamento. Atualmente, são irrigados apenas 800 mil hectares, enquanto a China irriga 50 por ceiltó de sua área plantada e o México 25 por cento, ou seja,
5,5 milhões de hectares.
O Programa prevê a incorporação em todo o Pa!s de um milhão de hectares de várzeas, até 1985, beneficiando diretamente o agricultor brasileiro,
principalmente o míni e o pequeno produtor, e possibilitando, em prazo relativamente curto, uma elevação substancial na produção nacional de alimentos.
Experiências continUadas indicaram uma produtividade média de até
oito toneladas de grãos por hectare, rendimento superior a cinco vezes as médias nacionais, com um mínimo de dois plantios por ano agrícola, revestindo~
se o controle da água em verdadeiro seguro contra frustrações de safras por
problemas de estiagem.
Como não poderia ser de modo diferente, optou-se pela implantaÇão do
Programa em âreasjá dotadas de infra-estrutura_ de armazenagem e transpor-,
te, localização próxima dos centros consumidores, repelindo-se a criação de
novos organismos governamentais.
No corrente exercício, progfimou-se a implantação de 112 mil e600 hectares. O aproveitamento dessa área serâ através do saneamento ·agrícola, que
abrange_ pequenos vales úmidos; da drenagem e da irrigação e drenagem, que
- sãô cOndUZidas a nível de proPriedade rUral.
Caberâ ao Ministério '·da Agricultura a supervisão e coordenação do
PROVÃRZEAS, em articulação direta com o Ministério do Interior, com a
· Secretaria de Planejamento -da Presidência da República e com os Governos
estaduais envolvidos no Programa.
Os recursos orçados para 1981 situaram-se em cerca de l bilhão e 200 milhões de cruzeiros, destinados a treinamento de técnicos, despesas de pessoal
e encargos sociais, equipamentos e outros gastos administrativos. No que se
relaciona com as operações de crédito de apoio ao Programa, previu-se o
montante de 4 bilhões e 500: milhões de cruzeiros para investimentos, median-
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te as seguintes condições: prazo, 5 anos, com carência de dois; juros de 45 por
cento ao ano, sendo que na âreajurisdicionada pela SUDANJSUDENE, os
juros serão de apenas 12 por cento ao ano. O órgão repassa dor de recursos financeiros é o Banco Central, m<ls _o Banco do Brasil, o Nacional de Crédito
Cooperativo e do N ardeste do Brasil, como agentes financeiros já credenciados, suplementarão esses recursos.
Os investimentos referem-Se à preparação da área, mecanização, trabalhos de irrigação e drenagem e sistematização necessária à exploração da
área.
Por outro lado, o Governo Federal custeará a preparação de técnicOs,
através do sistema EMBRATER, que será o principal articulador dessa preparação.
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Além desses recursos, as Prefeituras e empresas privadas serão estimuladas a participarem do Programa mediante a aquisição de máquinas e equipamentos necessários à drenagem e sistematização das várzeas.
O custo médio de investimento por hectare em áreas a serem drenadas
será de 30 mil cruzeiros, enquanto o custo médio em ãreas a serem drenadas e
irrigadas sobe a 70 mil cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse ê um Programa que merece os nossos
aplausos porque elimina praticamente todos os riscos na atividade agrícola,
incluSive, e principalmente, o da estiagem. Nossos cumprimentos, pois, ao Senhor Ministro Amaury Stabile, da Agricultura, por haver encampado e defendido um idéia que poderá vir a ser, em futuro próximo, um dos trunfos de
nossa agricultura. (Muito bemP'

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
11• 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 dez horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
(Ala Senador Nilo Coelho), presentes os Senhores Senadores Luiz Viana Presidente, Tarso Dutra, Roberto Saturnino, Saldanha Derzi, Amaral Peixo~
to, Aderbal Jurema, Lourival Baptista, Paulo Brossard, Mauro Benevides,
João Calmon,, Aloysio Chaves e Marcos Freire, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores, com as presenças ilustres dos Excelentíssimos Senhores Senadores Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, e Nilo Coelho,
Líder do Governo.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, José Sarney, Nelson Carneiro, José Richa, Luiz Fernando
Freire e Tancredo Neves~
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, a Presidência declara que esta Comissão tem o prazer de receber o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, que havia sido convocado a requerimento dos Senhores Senadores Marcos Freire e Tancredo Neves, requerimento este aprovado pelo
Plenário do Senado Federal.
Ao receber a palavra, o Senhor Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro·
agradece a oportunidade de poder dar algum esclarecimento sobre a viagem
do General Walters ao Brasil, como emissário do novo Governo norteamericano.
Após a explanação do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Marcos Freire1 que
ressalta a clareza com que o Senhor Ministro fez a sua exposição, entretanto
declara que a Comissão de Relações Exteriores do Senador Federal deveria
ser informada sobre a conclusão' a que chegou o Ministério das Relações Exteriores com referência às informações trazidas pelo General Vernon Walters
e, também, sobre a possibilidade desta Comissão ter acesso à documentação
recebida pelo ·Poder Executivo.
Ao solicitar a palavra, o Senhor Senador Roberto Saturnino, aprovei~
tando a presença do Ministro Saraiva Guerreiro nesta Comissão, indaga
sobre a primeira visita do chanceler francês à América Central.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Ministr'o,
para que responda às indagações formuladas.
Ao. encerrar os debates, o Senhor Presidente agradece a presença do Ministro de Estado das Relações Exteriores, o que considera um fato auspicioso
para esta Comissão, esperando se repjta muitas vezes, suspende, então, a reunião por dez minutos, para que os presentes tenham a oportunidade de cumprimentar o ilustre visitante. Declara, ainda, que, logo após, será examinada
uma pequena matéria constante da pauta.
Ao reabrir a reunião, a Presidência solicita as providências necessárias
para torná-la secreta, uma vez que será apreciada a Mensagem n9 182, de
1981, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal a escolha do Sr. Marcel Dezon Cósta Hasslocher, Embaixador do
Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto.
Por determinação da Presidência, seguem anexadas à Ata as notas taqui-

.

~-~=~Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila

Leivas Ferro Costa, Assistente de Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.

•

•

Anexo à Ata da II• Reunião da COmissão de Relações Exteriores, realizada em 12 de agosto de 1981, às 10:45 h, referente à palestra do Exm9 Sr. Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das Relações Exteriore-s - que se publica devidamente autorizada pelo Sr. Presidente.
PRESIDENTE: SENADOR LUIZ VIANA
lO-VICE-PRESIDENTE: SENADOR PAULO BROSSARD
20-VJCE-PRESIDENTE: SENADOR AMARAL PEIXOTO
Integra do apanhamento taquigráfico

•

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Havendo número legal, declaro
aberta a reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que tem
hoje o prazer de receber o Ministro Saraiva Guerreiro, que havia sido convocado pelo Senador Marcos Freire, convocação esta nos termos regimentais,
aprovada pelo Plenãrio do Senado Federal.
Tem, assim, a palavra o Ministro Saraiva GuerreirO, se-desejar fazer uma
exposição preliminar e, depois, darei a palavra ao Senador Marcos Freire,
para que proceda às indagações que desejar.
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Srs.
Senadores, agradeço a oportunidade de poder dar algum esclarecimeto sobre
a matéria que foi objeto do requerimento do Senador Marcos Freire. Creio
que talvez poderia seguir justamente o requerimento, inicialmente, e fazer algum comentário sobre alguns pontos que estão ali indicados.
O General Vernon Walters veio ao Brasil como um emissârio do novo
Presidente dos Estados Unidos e esse fato justificaria o próprio Presidente Figueiredo recebê~lo. Evidentemente, foi muito festejado, houve muitos contatos, por motivos também de ordem pessoal. Como é sabido, ele foi o oficial
de ligação entre a FEB e o 59 Exército americano, na Itália, depois foi adido
militar aqüi,- e grande número de nossos oficiais jã o conheciam hã muito
tempo. Então, por isso, de fato, teve, se se quiser, uma variedade de contatos
muito grande.
No dia em que chegou, houve um jantar na Embaixada americana, ao
qt.ràl compareceram vários oficiais que ele conhecia, inclusive um membro de
meu gabinete, também, o Ministro Sardemberg, mas isso foi iniciativa da
Embaixada.
Em termos do Governo brasileiro, ele fez uma exposição ao Presidente, à
qual eu estive presente, e organizei um pequeno almoço, informal, no Ministério. De modo que o recebimento que ele teve, a rigor de um ponto de vista
formal, era justificável, porque ele vínha como emissário do Presidente americano. Agora, do ponto de vista, digamos, social, se se quiser, houve um pouco
mais de ''onda" em torno da visita dele, por circunstâncias de ordem privada,
particular, pelos conhecimentos pessoais e velhas amizades que tinha.
O objetivo da missão do General Walters, o que os jornais informaram,
na época, era essencialmente o que ela foi fnesmo. Foi uma missão que ele
mesmo qualificou de informativa. Não teve nenhum outro carãter. Ele expôs
ao Presidente informações de seu governo sobre trâfico de armas, através da
Nicarágua, por diversos caminhos, por mar, etc., originários, segundo algumas informações, de Cuba, para Guerrilheiros em El Salvador, e mostrou
uma série de fotografias de caminhões transportando armas, que haviam sido
apreendidas em El Salvador pelas tropas do Governo, uma série de documentos, digamos assim. Ele foi extremamente cuidadoso, eu diria mesmo, escrupuloso. em todo o momento, evitava dar a impressão de que havia qualquer
pressão do Governo americano para qUe o Governo brasileiro tomasse esta
ou aquela posição em termos da substância, dos méritos da questão da situação em E! Salvador.

•

•

•

•
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<:;:arãcterizou, muito precisliiTiente, sempre, a sua missão como ess"encial-

•

•

•

•

•

•

ment'e informativa. Não havia, portanto, ·uma solicitação ou uma gestãO específica <ftianfo à ação brasileira.
Um outro ponto a que o requerimento se refere é naturalmente o que fizemos com esses documentos e cita uma declaração do Sr. Presidente daRepública em que S. Ex• disse: "Nós ficainos de estudar esses documentos para
verificar a veracidade, não partimos da premissa que seja verdade ou inverdade. Os documentos têm grande possibilidade de serem verídicos.
Sobre a questão da veracidade ou não dos documentos, é evidente que o
Governo brasileiro, neste assunto, como em outros de política externa, não
funcioriã-COmo um ói'gão judicráftO; COmo um tribunal, nem estã obrigado,
como um tribunal estaria, a dar uma sentença, uma declaração. Pode, ao contrãrio do que acontece com um tribunal, simplesmente, recorrer ao non liguid.
Foi um documento importante, ao qual demos a atenção devida, posto que
enviado por um governo amigo e que continha elementos de informação
apreciáveis. Nós tínhamos, também, alguns elementos próprios, mas não nos
cabia, digamos assim, dizer se tudo isto é verdade ou não é verdade. O que se
pode dizer- e por aí é que se julga ou se pode considerar a política externa
- é aquele comportamento que o Brasil continua a ter com relação a este assunto e que também é público. Nós sempre afirmamos que não convinha, de
jeito nenhum, seria um grave erro, urna forma de interferência militar estrangeira para resolver o problema de El Salvador, nós esperávamos houvesse
uma solução política, que a situação não se iriternacionalizasse, pelo menos
mais do que já está, e houvesse, pelo contrário, uma progressiva desescalada
das intervenções ou interferências ostensivas, ou sub-reptícias estrangeiras.
Não saímos desta posição, embora tivéssemos dado toda a atenção aos elementos de informação que nos haviam sido transmitidos, como a outros,
também. Na verdade, não houve mais do que isso.
Há um aspecto, mencionado no _requerimento, e teria também causado
uma certa preocupação, um certo interesse, que se refere a uma coluna do jornalista Carlos Castello Branco, que falava da nova estratégia do Brasil. Eu
me lembro dessa coluna, a rigor não é o jornalista Castelo Branco quem afirma, ele, se não me falha a memória, menciona economistas, ou peritos, embutidos no Governo que tinham essa opinião, achavam isso, tinham comentado
isso. Quer dizer, transmite algo que ele teria ouvido, teria conversado. ~o seguinte:

··o Governo norte-americano, que detém o controle do FMI,
do Banco Mundial, poderia facilitar o atendimento d-as pretensões
brasileiras, desde que lhe fosse transmitida a esperança de atitude
menos rígida, de resistência do Brasil à política de Reagan para a
América Latina."
E que isto, então, segundo 0- analista político, poderia levar o Brasil: cita a coluna - a cooperar em ações políticas continentais, destinadas a impedir a expansão do comunismo na região". Sobre esse ponto, o que posso dizer a V. Ex•s é que esse tipo de consideração nunca esteve em nosso pensamento, nem no pensamento do Senhor Presidente da República. A razão é
muito simples: é que esse tipo de avaliação parte, como se vê na própria coluna, de um raciocínio de que a política externa brasileira era uma política que
criaria dificuldades no campo econ6mico e financeiro.
Ora, essa premissa não é verdadeira. Na verdade, o quadro geral das
nossas relações com os Estados Unidos é muito bom. Sempre entendemosde nossa parte, estamos seguros, também os Estados Unidos compreendem
- que diferenciações, maneiras diferentes de ver uma ou outra situação internacional, são normais entre os dois países, mesmo porque eles são diferentes.
Eles têm interesses e condicionamentos, e meios de ação que são diversos, e é
normal, perfeitamente, entre países que tenham um quadro geral de boas relações, que haja diferenças de ênfase e diferenças, às vezes, até de linha política diante de uma situação precisa.
O importante é que o quadro geral das relações é muito bom, que nós
nos falamos sempre com muita franqueza e compreensão. Então, isso que estã na coluna e, que, lendo-se a coluna, vê-se que não é a opinião do colunista,
é o que ele transmite, corno tendo ouvido, não tem relação com a realidade da
política externa brasileira, em nenhum momento teve.
Eu creio que, essencialmente, sobre os pontos que são aqui levantados, o
que eu tinha a dizer, inicialmente, serão essas palavras. Estou agora à disposição ·para· iiSpárider, como puder, às perguntas que me fizerem.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação que talvez devesse ter feito antes. Quando foi feita a solicitação do Senador Marcos Freire, o Ministro se ofereceu imediatamente 'para
comparecer à Comissão, independente de qualquer ato formal. Mas, uma vez
que jã havia sido formalizado o requerimento do Senador Marcos Freire, a
Presidência achou que, nos termos do Regimento, era imprescindível a a pro-
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vação do requerimento pelo Pleriário da Casa. Daí ter havido alguma demora
para que se processasse, regimentalmente, essa convocação. Mas eu quero
aqui agradecer ao Ministro por essa atitude e também posso assegurar aos colegas, pelas conversas que tive com o Ministro, que S. Ex• estará disposto,
sempre pronto, a prestar qualquer informação à Comissão, independente de
solicitação formal de requerimento, corno fez anteriormente o Senador Marcos Freire.
Dou a palavra ao Senador Marcos Freire, autor da convocação, para
que faça as indagações que achar necessárias.
O SR. MARCOS FREIRE- Quero ressaltar, antes de mais nada, a clareza com que o Sr. Ministro das Relações Exteriores fez a sua exposição, inclusive seguindo os próprios terinos do requerimento, o que, evidentemente,
facilita a troca de idéias, que nós gostaríamos de poder manter através desta
Comissão com o setor competente do Governo, no ·que diz respeito às relações internacionais .
Realmente, a vinda do General Vernon Walters deu-se num momento
em que havia uma expectativa muito grande, por parte da opinião pública nacional e internacional, a respeito dos novos rumos da política dos Estados
Unidos, no seu relacionamento com outros pafses. Até mesmo em função dos
termos em que se processou a campanha presidencial, considerava-se o novo
chefe do governo norte-americano com uma posição dura, inclusive em relação ao comunismo. A vinda quase imediata desse seu ernissãrio ao Brasil, jã
por si só despertaria um suspense que assumiu conotações especiais, atê mesmo por essa recepção, a que se refere o Sr. Ministro, excepcional, no campo
político, e S. Ex~ expôs até as justificativas- vamos dizer- desse calor com
que o emissãrio foi recebido inclusive em termos sociais pelos relacionamentos que o general mantinha no Brasil.
ConSeqaentemente, não é de admirar que aqui, no seio desta Comissão,
também o interesse fosse despertado para a visita que adquirira, assim, foros
de importância especial, como eu disse, pelo momento que se estav-a vivendo.
Aliâs, as circunstâricias bom c:fue o emissário foi recebido foi objeto, inclusive,
de comentários da imprensa, julgando que ele era recebido de maneira excepcionalmente efusiva. Não estou aqui querendo entrar no mérito dessa efusão,
aliás, porque o Sr. Ministro até jã apresentou, vamos dizer, explicações que
justificariam o realce que a sua missão teve no Brasil.
Comentaristas polítiCos, já não apenas sociais, ressaltaram o aspecto a
que também o Ministro de Relações Exteriores se reportou. Evidentemente
que o cronista, por demais respeitado, que é o jornalista Carlos Castello
Branco, quando faz os seus comentários, baseia-se, sem dúvida algurnã, em
conversações, em contatos, em informações e até em especulações, vamos dizer, de que ele apenas se faz porta-voz. Nem sempre, necessariamente, ele expõe o seu pensamento ou omite juízos de valor. Essa é uma orientação, me
parece, mais ou menos, normal e rotineira, daqueles que fazem crónica política. Mas, nem por isso, as considerações que são emitidas pela imprensa perdem a sua importância, porqUe refletem, sem dúvida alguma, correntes, opinião.
Por isso mesmo, nos pareceu, assim, de uma certa gravidade, quando ele
transmitia e expressava hipóteses, correlacionando situações econômicas e financeiras.do Brasil, cujas soluções poderiam estar vinculadas a comprometimentos de natureza política e, especificamente, em relação a comportamentos
referentes a relações com outros países, com outros povos, especialmente
aqueles com os quais os Estados Unidos estivessem numa posição aguerrida,
ou, quando nada, de desconfiança, face a posicionamentos políticoideológicos.
E altamente positivo, no meu entender, o relato que o Ministro das Relações Exteriores faz, neste instante, quando afirma que jamais esteve no pensamento do Sr. Presidente da República, et portanto, do atual Governo, cooperar em ações políticas ·continentais destinadas a impedir a expansão do comunismo na região através de intervenções armadas. Isso é importante, porque nós sabemos que há precedentes na História deste País em que o Brasil se
expôs, inClusive com envolvimento em ações armadast que, sem dúvida alguma, feriram a soberania de outras nações.
Portanto, acho altanlente positivo isso e, corno aliãs ressaltei na oportunidade, em que solicitei a vinda do titular da Pasta de Relações Exteriores, a
própria declaração que o Senhor Presidente da República havia feito em relação ao episódio. Por isso mesmo, parece-nos estranho que a missão do General Vernon Walters tenha sido meramente informativa, sem nenhum outro
caráter de solicitação, vamos dizer, de qualquer tipo de cooperação em relação à situação de El Salvador, porque o Sr. Presidente da República, incluSive, por rede de televisão, deixou claro que documentos foram entregues e
que o Governo iria examiná-los, inclusive para verificar a veracidade deles. S.
Ex•, o Chefe do Governo, chegou a afirmar que nós ficamos de estudar estes
documentos para verificar a veracidade deles. Não partimos da premissa de
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que seja verdade ou inverdade, os documentos têm grandes possibilidades de
serem verídicos.
Por iSso ln eSmo, como, Senhor Presidente da República, de público, fez
tal afirmativa, pareceu-me que eSta Comissão de Relações Exteriores deveria
saber, inclusive. a conclusão a que referia o Senhor Presidente da República.
Quer dizer, esses documentos foram apresentados, o Sr. Ministro das Relações Exteriores chega a especificar, filClusive, ãpreSentando fotografias, então gostaríamos de saber se a Ppasta respectiva, competente, se já chegou à
conclusão se as informações têm procedência ou não.
Este é um aspecto que, me parece, poderia, talvez, caso o Sr. Ministro
julgue possível, transmitir ~ esta Comissãu técnica, especializada, no trato
dos assuntos de relações internacionais. E, se possível, não sei se o Sr. Ministro das Relações Exteriores julga possível fornecer a esta Comissão, para conhecimento dela, essa própria documentação. Parece-me que foi trazida por
um representante de governo aliado, referindo-se a uma situação de um outro
país americano e, portanto, para que possamos melhor nos inteirar-me dessa
realidade, ver então a possibilidade de termos acesso a essa documentação
através desta Comissão. E, sobretudo, a que conclusões, decorridos já tantos
meses, o Ministério das Relações Exteriores chegou- conforme dizia, anuo~
ciou o Senhor Presidente da República, que pretendia-, quanto à procedên~
cia ou não desses documentos.
De qualquer forma, independentemente dessas duas questões que aqui
coloco, acho que foi importante, acho que esta Comissão de Relações Exteriores não poderia perder a oportunidade para ressaltar o aspecto positivo da
posição assumida pelo Chefe do Governo, que até, independentemente da
conclusão em relação à documentação apresentada, anunciou, inclusive,
quando estava em país amigo, na Colômbia, se não me engano, que nossa atitude será de mostrar aos Estados Unidos que não estamos de acordo com
uma interferência militar.
Parece-me que isso foi positivo e que o Presidente da República não
aguardou sequer os estudos referentes à_ documentação, S. Ex• se antecipou,
porque, independemente dessas conclusões, firmou aquela orientação que foi
agora corroborada e reafi_rmad:i pelo ilustre Ministro das Relações Exteriores, de que não é o pensamento do Presidente da República admitir qualquer
interferência dessa natureza.
Portanto, quero agradecer a atenção com que o Ministro das Relações
Exteriores atendeu à convocação desta reunião. Acho que sua exposição foi,
realmente, não só clara mas extremamente didática, à- proporção que seguiu
os termos do requerimento. Agora, se S. Ex• pudesse, exatamente exaurindo a
matéria, que nos informasse sobre as conclusões a que o Governo se propunha e da possibilidade desta Comissão ter acesso a essa documentação.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Para uma adequada ordenação
dos trabalhos, parece-me que seria preferível que outros Srs. Senadores, caso
desejem, formulem as indagações que julguem adequadas, o que permitiria ao
Sr. Ministro, antes do término da reunião, dar uma resposta ou uma informação abrangendo todas as indagações que lhe hajam sido feitas.
Nessas condições, declaro franqueada a palavra aos Srs. Senadores que
desejarem formular alguma indagação. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURN!NO- Aproveitaria a presença do Ministro e o tema da sua exposição, para indagar sobre a primeira visita do Chanceler francês, que foi exatamente à América Central.
Em primeiro lugar, se o Ministro Saraiva Guerreiro observa nesse gesto
um significado diferente, extraordinário, se realmente isso revela, a seu juízo,
um interesse extraordinário da França pela América Latina e pela América
Central, em particular. Em segundo lugar, como o Governo brasileiro estaria
encarando essa nova face e, em terceiro lugar, se o Ministro tem também informações a respeito de como estaria vendo isso países como a Venezuela _e
como o México, os países da América Central e do Caribe, de um modo geral?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua franqueada a palavra.
(Pausa.) Não havendo quem queira formular qualquer indagação nova, dou a
palavra ao Sr. Ministro para que responda às indagações que Jhe acabam de
ser feitas.
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Muito obrigado, Sr. Presidente,
com referência ao ponto a que se referiu o Exm'i' Sr. Seiiador Marcos Freire,
devo dizer, inicialmente, que compreendo, perfeitamente, que houvesse, à vista do noticiário, dos comentários e do momento, um natural desejo de ter
uma palavra oficial. Acho até que para mim, para o Governo, ê muito útil
porque coloca, digamos, na sua perspectiva própria, sem deformações, o significado dessa missão do General Walte.r~ 9-ue, como eu disse, foi ele mesmo
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que teve um grande cuidado de caracterizar como informativa e sem rienhum
caráter de pressão.
Quanto à documentação que ele entregou, nós, evidentemente, não
podíamos deixar de ter urna certa presunção, digamos, de que era uma documentação honesta, pois nos era transmitida por um governo responsável, mas
nós, no exame do grau de correspondência com os fatos, não podíamos fazer,
nem tínhamos por que fazer como se faria, como eu disse, num processo judiciário, num inquérito policial. Era um elemento de juízo, entre outros, que até
certo ponto não nos ínteressava também, nem tínhamos meios de verificar
cada detalhe daquela documentação, nem era esse o objetivo.
Mas é fato sabido que a guerrilha recebe armas do exterior, ou por mar
ou pelo território dos países vizinhos, quanto a isso não há a menor dúvida
possível, se coloca até que ponto há uma responsabilidade de outros governos
neste fornecimento.
Lembro-me, por exemplo, que o Governo da Nicarãgua, um dos
membros da junta_, uma vez declarou que o governo da Nicarágua nunca se
engajou nisso, ele não poderia assegurar que o território não tivesse sido utili~
zado, porque eles não têm ·um COntrole perfeito.
Mas, não tínhamos por que entrar numa espécie de processo para chegar
a conclusões e dar uma espécie de veredicto, de sentença sobre esse assunto.
Não só nãõ é necessário como não é normal, em política externa, que a política que não é uma ação, digamos, .de tribunal, dar esse tipo de conclusão.
Mas, evidentemente, esses fatos todos são fatos relevantes, politicamente, para o exame da situação em El Salvador, onde hâ, evidentemente, ninguém pode negar, um risco muito grande de que se desenvolva uma internacionalização, uma transferência para o local do conflito maior. Este ou Oeste,
coisa que nós certamente, -não só incentivaríamos, mas, na medida em que os
nossos meios limitados permitissem, procuraríamos evitar ou desestimular.
Então, não cabia ao nosso Governo estar estimulando, digamos, a caracterização da situação em EI Salvador, corno um simples aspecto da grande tensão
Leste - Oeste. E, para isso ê preciso, evidentemente agir politicamente e é o
que temos feito. A posição nossa é definida em termos de princípio, o respeito
do princfpio de não-intervenção, apoio a uma solução política. Naturalmente, como não pode deixar de ser, quando nós falamos numa solução política,
sempre implicamos que haja uma solução a que cheguem os próprios salvadorenhos e uma solução, digamos assim, pluralista, que não seja simplesmente uma vitória total de um lado ou do outro~ que resulte num regime extremado, quer de um grupo quer de outro grupo. Agora, o que nós poderíamos fazer é muito pouco, m_as nós temos relações normais com o Governo de El Salvãdor, corretaS, e não acreditamos que algum tipo de ação que implique um
maior envolvimento na situação interna seja apropriado para o Brasil; nós temos evitado isso.
Quanto aos documeriiOs em si, como eles não são nossos, nós não temos
direito de publicá~los ou de dar à Comissão. Entretanto, aquilo que nos foi
entregue, na verdade, foi, eu acho que no essencial, publicado nos Estados
Unidos, inclusive o essencial não é nada que tenha sido mantido como um segredo. Até creio que na própria imprensa americana houve uma certa controvérsia sobre esses documentos, mas não são documentos nossos, são documentos que nos foram dados, e que nós, sem consulta a quem nos deu, teríamos uma certa iriibição de transmiti-los.
Na verdade, como eu disse, gostaria de reiterar, nós levamos em conta
essas infofn1ações, levamos em conta outras informações. Para a nossa própria orientação é óbvio que procuramos ter o máximo de segurança possível,
mas não ternos que dar uma sentença. O nosso comportamento diplomático
em relação à situação, no fundo, é o que é relevante, porque é o que define,
digamos, a linha de polítiCa externa que estamos seguindo com relação à situação em El Salvador.
Na verdade, as informações prosseguem, quer dizer, tanto sobre os fatos,
como sobre a avaliação dos fatos, sobre as tentativas políticas, a própria con~
juntura vai variando.
Isso me leva a um outro ponto justamente que o Exm9 Sr. Senador Roberto SaturninO lev3nt0u, a respeito do evidente interesse da atual política externa francesa também pela situação da América Central. :E: que há um· reflexo de uma atitude geral com relação às questões do Terceiro Mundo, dos países em desenvolvimento, mas uma atitude geral mais afirmativa e mais engajada por parte do novo governo francês. O próprio Ministro dàs Relações Exteriores, o Sr. Claude Cheysson, é um homem ·que tem, na sua história pessoal, uma tradição de contacto com os problemas de desenvolvimento econômico e com os problemas políticos dos países do Terceiro Mundo. Ele é um
diplomata de carreira, mas quase sempre em missões muito especiais. Ele foi
~embro, por exemplo, de um comitê anglo~francês, sobre descolonização na
África e teve um trabalho di reta no processo de descolonização francesa. Ele
depois foi, durante nove anos, mais recentemente, um dos comissãrios_da Co-
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missão Permanente das Comunidades Econômicas Europêías. Nessa ocasíão,
aliãs, foi quando o conheci, quando estiVe no dia 16 de setembro do ano pas~
sado em Bruxelas, para assinar o acordo BrasiiMCEE, e visitei os diversos
membros da Comissão Permanente. Eu tive urriâ. conversa com ele, muito in~
teressante. Ele justamente cuidava aí das relações da CEE com os países em
desenvolvimento, que, no caso, eram sobretudo os de menor desenvolvime_n~
to_ relativo, eram os países da convenção de Lomezza. Ele mesmo me disse:
.. Eu sou_ aqui dentro um advogado dos países em desenvolvimento". E me
disse coisas que ele disse agora em Cancun, e que aliás, quando eu falei, fiz
uma pequena intervenção, logo na abertura dos trabalhos, foi o primeiro
ponto que eu havia destacado, que essa tese ê indispensável, é fundamental
para os países industrializados o desenvolvimento e a prosperidade dos países
em desenvolvimento.
Hoje, os países em desenvolvimento têm ou representam uma parte bem
importante da economia mundial. B~sta ver o que representam como mercado comercial, o que é fácil de aferir. Para nós eles representam hoje quase
40%, para a CEE bem mais do que 1/3 das suas exportações. Mesmo para os
Estados Unidos, eles são muito significatiVos. Mesmo sem falar nesses países
como fontes de supdinento",- é muito difícil imaginar uma solução para a progressiva deterioração, estagnação da economia mundial, sem inserir nessa solução os países em desenvolvimento, que podem ser, inclusive, um fator dinâmico na economia mundial.
Há urna visão diferente digamos, da nova política externa francesa. Embora, como V. Ex•s se lembram, a administração anterior, o governo Giscard
já desse uma ênfase muito particular ao diálogo norte-sul, à necessidade de
buscar as soluções, nesse sentido, a nova admínistração francesa é, digamos
assim, ainda mais engajada diretamente.
Em grande parte, eu acredito que essa presença de autoridades européias
como foi o caso do Sr. Claude Chey_s_s_on, que esteve em alguns países da
América Central e do Ministro das Relações Exteriores da República Federal
Alemã, o Sr. Hans~Dietrich Genscher. que também esteve recentemente, qua~
se na mesma época, em alguns desses países, nós vemos isto com um esforço,
justamente no sentido de estimular uma solução política. :E: preciso não es~
quecer, por exemplo - eu não gosto de fazer comentários soDre a vida inter~
na de outros países, não me cabe, mas enfim, isto é tão notório e tão público,
que eu acho que posso mencionar, recordar apenas algo que V. Ex•s sabem
melhor do que eu- no caso de El Salvador, as forças políticas propriamente,
talvez desesperançadas no curso do tempo, de poder encaminhar as soluções
para o país, uma parte delas, forças democráticas inclusive, se associaram a
um certo tipo de extremismo que, alcançando o poder, elas correm o risco de
ser alijadas. Isso ê um fenômeno normal. Mas deram um verniz democrático
a um dos extremos, aí sobretudo os sociais democratas. Por outro lado, o
Partido Democrata Cristão colabora com ajunta. Todo mundo sabe que nes~
sa colaboração não há uma coincidência pe-rfeita a cada momento. Mas, cer~
tamente, ninguém pode pedir que um governo entregue o poder a um movi~
mento subversivo. Então, contirtü8.rá a haver um impasse miJitar e a luta. A
esperança seria que as forças polítcas, propriamente, pudessem ter a oportu~
nidade de vir a oferecer o caminho para a safda desse impasse. Como isso vai
ser feito, eu não Sei. Mas, eu acredito que as circunstâncias de que alguns líde~
res europeus, que são ligados à social democracia, como outros à democracia
cristã, se esforcem, digamos assim, para estimular, nesses países, soluções
políticas. Acho que não devemos ver como uma forma indêbita de inter~
venção, mas como provavelmente o esforço construtivo, talvez motivado
mesmo por preocupações semelhantes às nossas, dar a contribuição que se
possa, para evitar as soluções extremas e totalitárias, num sentido ou no ou~
tro,
Evidentemente, as causas da situação são profundas, de ordem econômica, de ordem social. Também tudo aquilo que for feito, sobretudo pelos paí~
ses que têm meios, e os europeus certamente os têm, para ajudar essas nações
da América Central a superar situações agudas econômicas, também tudo
isso terá, achamos nós, um efeito positivo. São países pequenos, que depen~
dem, às vezes de um ou outro produto de base, cujos preços são irregulares,
são paises que importam quase tudo. A Venezuela e o México fizeram, como
é sabido, um esforço para facilitar a vida desses países, em termos da conta·de
petróleo; eles reemprestam 30% da fatura do petróleo, a vinte anos, a juros
muito baixos.
Acho que tudo isso nós vemos com simpatia. Enfim, não creio que haja
uma grande objeção à atividade, desses líderes europeus na região, nem notei
nenhuma objeção firme, por parte de um outro governo. Uns verão isso muito bem, até com entusiasmo, outros encontrarão dúvidas, enfim, como é natural numa situação dessas, mas eu não notei nenhuma objeção de princípios
ou militância contra esses contatos que líderes europeus têm feito na região.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem-a palavra o Senador Marcos
Freire, que acho ainda deseja fazer novas indagações.
O SR. MARCOS FREIRE - Apenas algumas considerações sobre o
que foi dito, aqui, pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores.
Não desejo insistir, mas no meu ângulo de visão, não assenhoreado, va~
mos dizer, com os vários ângulos de diplomacia, parece~me que documentos
que foram entregues ao Governo brasileiro, passariam a ser do Governo bra~
sileiro e, portanto, os utilizaria como julgasse devido, sobretudo em relação à
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, para o seu conhecimen~
to. Apenas gostaria de deixar registrado, não diria a minha não~
concordância, que eu não teria autoridade de conhecimento para afirmar tal
coisa, nias-a--rnihha estranheza, quando nada, de que documentos que nos fo~
ram fornecidos, o· foram ao Governo brasileiro, ao Executivo, ao Ministério
das Relações Exteriores, não pudessem ser examinados pela Comissão de Relações Exteriores do Poder Legislativo. Apenas esse registro .
Em segundo lugar, quando foi marc-ada essa vinda de V. Ex• à Comissão
de Relações Exteriores, houve quein dissesse que já não teria, vamos dizer,
uma razão de ser, desde que o assunto estaria superado, do que realmente dis~
cardei porque acho que se a coisa se refere ao episódio que se deu hã alguns
meses passados, na verdade, talvez interesse atê menos o episódio em si, do
que certas diretrizes que existem e que afloram, quando se debate e se discute
o episódio. Assim, havia uma preocupação muito grande que ele revelaria,
vamos dizer, uma nova irlvestida norte~americana, no sentido de combate, atê
mesmo pelas armas, a países que pudessem adotar regime dos quais os Estados Unidos discordassem.
Então. esse era um tipo de preocupação que a discussão, em torno do assunto, poderia esclarecer e ficil patenteado que a nova administração norte·
americana, evidentemente, tem um outro estilo e atê talvez um outro rumo
que não a administrãção anterior de Jimmy Carter, no que .diz respeito, por~
tanto, a esse- relacionamento internacional. Mas, acho que mais importante
do que saber quais seriam as diretrizes do governo norte-americano, que estão vindo à tona é a apreciação da opinião pública, mundial, não apenas por
esse episódio, atê talvez menor, mas em relação a outros fatos de maior magnitude. Aifida esta semana anunciava-se a autorização do Presidente Reagan
para a montagem da bomba de hidrogênio e de neutrons.
Tudo isso reflete, sem dúvida, essa nova orientação dO Presidente Reagan. Mas, também acho da maior importância a orientação do Governo brasileiro. Acho importante que, a cada episódio, se consiga aferir, atraVês de
uma espécie de termómetro, se o governo permanece ou não dentro daquela
diretríz. Como jã assinalei, para uma satisfação nossa, o Ministro deixou claro que a sua orientação é contra qualquer tipo de intervenção, embora S. Ex•
também expressasse, aqui, a disposição do Governo brasileiro de, dentro de
suas limitações, que reconhece pequenas, contribuir para que países com os
quais nós temos relações, especialmente, sem dúvida considero implfcitas nas
declarações do Sr. MiníStro. Os países da América, do continente em que nos
encontramos, adotassem regime pluralista, de garantias das liberdades, do
exercício dos direitos de cidadania, o que me parece também altamente saiu~
tar. S. Ex•, inclusive, chegou, acho a mais do que aventar hipótese, a aftrma'r
que, sem dúvida, outros Esta_dos e até personalidades internacionais estariam
dispostos, estariam atê tentandO na ação, estimular, em El Salvador, soluções
políticas que evitassem quaisquer soluções extremas de regime totalitário e
que S. Ex•, o títular da Pasta, julga que, realmente, isso não se configuraria
como uma forma indébita de intervenção.
Então, dentro desse espírito do titular da Pasta das Relações Exteriores,
gostaria de saber se o Brasil, que tem uma certa ascendência no Continente
Sul-Americano, talvez em igual proporção ou até em maior proporção do que
essas personalidades ou Estados de outros continentes, em relação a E1 Salva~
dor, se o Brasil, dentro dessas suas limitações, tem procurado exercer também
vamos dizer, uma influência ou uin estímulo para que soluções democrâticas
sejam dadas em países do Cone Sul-Americano, porqul'; nós sabemos que, a
exemplo do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e da BoHvia, existeni sem
dúvida regimes ditatoriais, regimes que cerceiam as liberdades civis, as liber~
dades do povo, o exercício dos direitos de cidadania.
Então, dentro da tese exposta do- Sr. Ministro, gostaria, já que se extra~
poJou do problema de El Salvador, e S. Ex• cedeu à intervenção do Senador
Roberto Saturnino, que se projetava em outro campo, gostaria de saber se o
Governo tem envidado esforços para que acabem essas ditaduras sulamericanas que tantos sacrificios e sofrimentos têm dado a países, a povos ir~
mãos nossos, com o restabelecimento de regimes democráticos, em que as li~
herdades sejam asseguradas. Até louvo o princípio que foi firmado por S. Ex•
quanto à possibilidade de estímulo e influência a El Salvador de outros Esta~
dos para que ali sejam aplicadas soluções democráticas. Contra regimes ditatoriais, gostaria de saber se o Brasil, dentro da sua esfera de competência e de
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influência em relação ao Cone Sul-Americano, tem adotado, na prática, essa
orientação que, em princípio, foi louvada pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Dou a palavra ao Sr. Ministro Saraiva Guerreiro.
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Sr. Presidente, em primeiro lugar,
quanto à observação do Exm"' Sr. Senador Marcos Freire, referente aos documentos, como eles nos foram passados a título reservado, nós não poderíamos, autonomamente, transmitir, mas nós podemos consultar, inclusive,
quem nos deu esses documentos, se eles têm qualquer objeção. Eu creio que
não, terão até interesse em que sejam conhecidos desta Comissão.
Quanto aos assuntos interitos de outros países, a nossa posição é muito
clara e nós consideramos que a evolução de cada país tem que ser feita por
esse próprio país e que a interferência- externa, em regra, em vez de ajudar,
prejudica. Nós respeitamos o princípio da não-intervenção muito escrupulosamente. Nós temos relações com países das mais diversas configurações internas, quer ideológica, quer de regimes, quer de orientação política e sempre
nos mantivemos na mais estrita observância do princípio de não-intervenção
e exigimos, em relação a nós, o mesnlo tipo de atitude, por parte de outros
países.
Com relação aos países vizinhos, em particular, o que temos procurado
fazer se refere àquilo que é o interesse comum de todos. Temos procurado um
entrosamento cada vez maior, temos procurado criar um clima de confiança
mútua entre os governos, de confiança nas nossas inteções, nas nossas atitudes, creio que com algum êxito. É óbvio que o pres-suposto para que isso seja
possível é Justamente essa estrita obs_ervância do princípio de não-intervenção
e o respeito mútuo em todos os momentos.
Então, o grau de influência que possamos ter, eu não sei. No máximo~ eu
já disse isso uma vez, umã ex:p-Críência bem sucedida no Brasil, interna, nossa,
é lógico que é um fato relevante para outros países não que nós pretendamos,
em absoluto, achar que temos o direito de prescrever receitas para os demais,
mas é possível que um êxito nosso tenha um certo efeito positivo.
Nós temos um estrito respeito, como eu disse, ao princípio de nãointervenção. Temos afirmado, intei'riàCionalmente, rios discursos do Presidente da República, sobretudo, nas suas diversas viagens, uma profissão de fé
num tipo de democracia representativa, pluralista etc ...
Todos, toda gente sabe, todos os governos, que essa é a forma que nós
favorecemos. Não favorecemos extremismos.- Isso não chega a ser uma intervenção porque é urna afirmação, digamos, da filosofia, enfim, que orienta o
Governo brasileiro.
Nós não vamos muito além disso. Eu devo dizer que mesmo as afirmações que temos feito, num caso extremo, como é o caso de El Salvador,
porque há realmente uma guerra civil, têm sido muito cuidadosos no sentido
da não-interferência. Nós não estamos dando uma receita, mas estamos manifestando, e isso nos parece óbvio, pririleíro, que não deve haver intervenção
armada, porque isso é um princípio geral da Carta das Nações Unidas, da
Carta da OEA~ e que nós, evidentemente, vemos essa situação como uma situação lamentável, e em todas essas situações de conflito, a solução pacífica,
a solução que possa poupar maiores sofrimentos seria a solução política, o
que é bastante lógico.
A ação também dos líderes europeus, etc., tem um aspecto às vezes um
pouco diferente, porque eles são ligados a partidos que têm conexões internacionais. Mesmo assim, eles têm sido muito cuidadosos, para não caracterizarem uma Pressão de seus países sobre o governo de tal ou qual país, mas eu
creio que, sobretudo, o que eles têm feito é um pouco, também, uma manifestação de opinião, uma disposição de cooperar, se for possível, se as condições
políticas permitirem, e assim por diante.
Realmente, pensar em orientar a evolução interna de um outro país é
uma coisa muito séria, porque se assume uma responsabilidade do tipo moral
e político da maior gravidade, e nós, pelo menos, somos extraordinariamente
cuidadosos nesse sentido. Mas, acreditamos que a política de alívio de tensões
internacionais na região é uma política de maiores cantatas, de criação de
confiança, e que isso tudo é útil e é preferível a uma poHtica de criação de
pressões, de isolamento dos países e assim por diante.
É mais ou menos o que eu podia dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Caso não haja mais quem queira
fazer indagações ao Sr. Ministro, eu irei dar por encerrada a reunião, mas antes de fazê-lo, não posso deixar de agradecer a presença de S. Ex• e notar, e já
o fez, aliás, o Senador Marcos Freire, a clareza, a simplicidade e a transparente veraCidade que emergem das suas palavras.
Evidentemente, o Ministro Saraiva Guerreiro não pauta a sua ação, as
suas palavras por aquela norma de Talleyrand de que as palavras eram feitas
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para esconder o pensamento. S. Ex• deu o seu pensamento com clareza, com
simplicidade, informando- á Comissão de Relações Exteriores sobre aqueles
pontos que lhe foram indagados.
Acho que é um fato auspicioso para a Comissão e que eu, como Presidente, espero venha a se repetir algumas vezes, dada a utilidade que tem para
nós, e acredito que também para o Ministério e o próprio Ministro, de um
cantata, cada vez maior, mais íntimo, mais presente entre a Comissão de Relações Exteriores do Senado e o Ministério das Relações Exteriores.
Com estas palavras, eu agradeço ao Sr. Ministro e vou suspender a reunião por 5 ou 10 minutos, enquanto apresentam a S. Ex• cumprimentos, os
Senadores que o desejarem fazer, porque·temos ainda uma pequena matéria
na pauta, que será examinada logo em seguida.
Está suspensa a reunião por lO minutos.

•

(Suspensa às I I horas e 50 minutos. a reunião é reaberta às 12 ho-

r is.)

•

COMISSÃO DE ECONOMIA
12• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 1981
Às nove horas do dia dezenove de agosto 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, Luiz Cavalcante, José Lins, Bernardino Viana, Alberto Silva, Gabriel Hermes, Lomanto Júnior, Arno Damiani e Pedro Simon, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton
Cabral, José Caixeta, Roberto Saturnino e José Fragelli.
Verificada a existência de número regimental, o Sr, Presidente declara
~bertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada.
Passa-se à apreciação da pauta:
Projeto de Lei do Senado n• !07f78 - Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho e estabelece critério para agregar ao salário-mínimo o aumento
da produtividade da economia nacional.
Relator: Senador Pedro Simon.
_ Parecer: favorável, na forma do Substitutivo apresentado. Colocado em
discussão e votação é rejeitado o parecer do Relator, votando vencido o Senador Luiz Cavalcante e se abstendo de votar o Senador Alberto Silva.
ConcJusão: A Presidência deSigna o Senador José Lins para relatar o
vencido.
Projeto de Lei do Senado n"' 99 j79 - Estabelece a obrigatoriedade de
correção monetária dos preços mínimos dos produtos agropecuários e das
atividades extrativas.
Relator: Senador José Richa, que para emitir o seu parecer convida o Senador Luiz Cavalcante para a Presidência dos trabalhos.
Parecer: pela aprovação do projeto. Conhecido o parecer do Relator, os
Senadores Bernardino Viana e Gabriel Hermes solicitam vista do projeto, a
fim de, juntos, procederem um estudo mais apurado da matéria em questão.
Conclusão: deferido os pedidos de vista.
A seguir o Senador Luiz Cavalcante faz retornar ao Senador José Richa
a Presidência dos trabalhos:
Mensagem n"' 137/81- Do Si. 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. Com vista para o Senador Alberto
Silva.
Parecer: parecer do Relator, favorável, concluindo por apresentar um
Projeto de Resolução. O Senador Alberto Silva devolve o processo sem apresentar voto em separado, mas, contudo, votando contra o projeto.
Conclusão: aprovado o parecer do Relator, votando vencido o Senador
Alberto Silva.
Mensagem n' 131/81- Do Sr. Presidente da República submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu (SP) a
contratar operação de crédito no valor de CrS 443.100.000,00.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer por unanimidade.
Mensagem n• 149/81 -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 Nova Santa Rosa (PR), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 31.034.984,58.
Relator: Senador Lomanto Júnior.
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Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer por unanimidade.
Mensagem n9 150/81- Do Sr. Presidente da Repú_blica. Submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. M1nístro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Maringá (PR), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95.
Relator: Senador Lomanto Júnior.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer por unanimidade.
Mensagem n' 124/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja a Prefeitura MuniCipal de Maceió (AL), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 130.213.939,45.
Relator: Senador Luiz Cavalcante.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 159/81 -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 Joinville (SC), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 526.716.000,00.
Relator: Senador Arno Damiani.
Parecer: favorável, concluindo por apresefitar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 130/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, par<·
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luiz (MA), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 81.583.500,00.
Relator: Senador José Lins.
Parecer. favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 181/81 -Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizado o Goveino do Estado do Rio Grãi:tde do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 10.027.899.259, 79.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n-9 132/81 - 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 Porto Alegre (RS), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 137.651.000,00.
Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: _aprovação do parecer.
Mensagem n-9 136/81 -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 Bento Gonçalves (RS), a con-

tratar--opemção--de-crédit-o--no--valo-r-de-Cr$-

r7.-39Cl000;30~--

Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Se~ ado n~' 122/80- que dispõe sobre a colocação em
caderneta de poupança de depósitoS judiciais.
Relator: Senador Luiz Cavalcante.
Parecer: pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo apresentado. Conhecido Oparecer do Relator, o Senador Jos_é Lins solicita vista do
processo .
Conclu_são: deferido o pedido de vista.
Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica aos membros preSentes que, as
Comissões de Economia de Minas e Energia, do Senado Federal e Câmara
dos Deputados irão realizar, no período de 25 à 26 do corrente, o Simpósio
"Alternativas para Carajás", abordando os seguintes temas: Análise do Programa Grande Carajãs; Capad':lade da Economia Nacional para o Programa
Grande Carajãs; Ã Tecnologia Nacional e Exploração de Carajás; e Estratégia Governamerüal para Carajãs. Esclarece, ainda, que o Simpósio contará
com a presença de diversas autoridades no assunto, e convida, dada a importância da programação, a todos os membros das Comissões citadas, assim
como as demais pessoas interessadas à participarem do evento.
A seguir o Sr. Presidente comunica o recebimento de cópia do oficio do
Líder do PMDB, Senador Marcos Freire, no qual S. Ex' solicita ao Presidente do Senado Federal, a substituição de seu nome como membro titular, indicando o Senador Pedro Simon para o mesmo fugar, e ocupando a vaga de suplente nesta Comissão.
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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.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
19• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 198.1
Ãs nove horas e trinta minutos do dia doze de agosto de mil novecentos e
oitenta e um, na Sala de Reunião da Comissão de Constituição e Justiça, sob
a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Bernardino
Viana, Marcos Freire, João Calmon, Raimundo Parente, Aderbal Jurema,
Murilo Badaró, Humberto Lucena e Franco Montoro.
Deix-am· de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, José Fragelli, Oreste Quércia, Leite Chaves, Hugo Ramos e Amaral Furlam.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se a apreciação das matérias constantes da pauta, e são
relatadas as seguintes proposições: I) Mensagem n~' 183, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o
nome do Doutor Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, Juíz Togado do
Tribunal Regional do Trabalho da l'- Região, para exercer o Cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Hildebrando Bisaglia. Relator Senador João Calmon. E_m cumprimento a preceito regimental, a Reunião torna-se secreta, para apreciação
da Mensagem. Torn~tndo-se pública a Reunião, é dado prosseguimento à
pauta, com o item. 2) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre
a Mensagem n' 28, de 1981, do Senhor Presidente da República submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda para
que seja autorizada a Escola Superior de Educação Física de Goiás- ESEFEGO, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 9.813.300,00, (nove
milhões,-oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal. Relator Senador Raimundo Parente. Parecer: Favorável por
Constitucional e Jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria devotos aprova o Parecer do Relator. Votando com restrições o Senador Franco
Montoro. 3) Projeto de Lei do Senado n~' l, de 1981-Complementar, que "veda a alteração dos casos de inelegibilidade e das normas eleitorais ou partidárias, no Período de I (um) ano imediatamente anterior à realização de
eleição de âmbito federal, estadual e municipal". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer Contrário quanto ao mérito, e por injurídica. Anté;--de colocar em votação, o Senhor Presidente esclarece que o Projeto encontrava-se
com vistas ao Senador Franco Montoro, havendo sua Excelência devolvido-o
sem apresentar voto e_scrito. Não havendo quem queira discutir o Parecer, é o
mesmo submetido à votação, sendo aprovado, com votos vencidos dos Senadores Franco Montoro e Marcos Freire, e com restrições do Senador Humberto Lucena. 4) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a
Mensageni n~' 140, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Fede-ral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para

qUe--seja-autorizada a- Prefeitura--Municipal- de- Balsas (-MA-); -a-contratar-operação de crédito no valor de Cr$ 2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte
e dois niil cruzeiros). Relator Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável,
por CollStítlicional e Jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de
votos aprova o parecer do Relator, com voto vencido do Senador Franco
Montoro. 5) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9k 147, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
_que seja autorizada a Prefei"turã Municipal de Arari (MA), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 4.228,000,00 (quatro milhões, duzentos e
vinte o"iio Iilll cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável, por Constitucional e Jurídico. Não há debates, e a Comissão por maioria
de votos aprova o parecer do Relator, com voto vencido do Senador Franco
Montoro. Verificada a inexistênciã de quorum para deliberação, o Sr. Presidente determina o adiamento da apreciação dos pareceres sobre as seguintes
matérias: (Projetos de Lei do Senado, n's 18 de 1981; 286, de 1980; 45, de
1981; 42; de 1981; 198, de 1978; 278, de 1980; 60, de 1981; 325, de 1979; 35, de
1981; 337, de 1980; 332, de 1980; 70, de 1981; 303, de 1980; 152, de 1980; 257,
de 1980; 33, de 1981; 286, de 1979; 313, de 1980; 216, de 19&0; 02, de 1980; 19,
de 1981; 29, de 1979; 352, de 1979; 277, de 1980; 269, de 1977; 62, de 1981; 22,
de 1981; 30, de 1981; 122, de 1981; 79, de 1981; 25, de 1981; 304, de 1980; 321,
de 1980; 71, de 1981; 234, de 1980; Projeto de Lei da Càmara n' 79, de 1979.
OITcios n•s. "S" 14, de 1981; 64, de 1979-CN; 517, de 1980-SM; 66, de 1979CN; Projeto de Resolução n~' 35, de 1978). Encerrando a Reunião; lavrando
eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, - A/oysio ChCXjes.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
22• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 1981
Extraordinária
As dez horas do dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e
um, na Sala de Reunião da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador
Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça,
com a presença dos Senhores Senadores João Calmon, Bernardino Viana, Almir Pinto, Benedito Canelas, Lázaro Barboza, Leite Chaves, Martins Filho,
Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Mendes Canale e Franco Montoro.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores
Hugo Ramos, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Raimundo Parente, Humberto Lucena, Franco Montoro, Nelson Carneiro, Orestes Quércia, Tancredo
Neves e José Fragelli.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
a!'rovada. A seguir, passa-se a apreciação das matérias constantes da pauta, e
sao relatadas as seguintes proposições: 1) Emenda n9 01 da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Resolução n9 49, de 1981, que "autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norteamericanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado". Relator:
Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável à Emenda n9 01-CF, por
constituciOnal e jurídica. Não estando presente o Relator, o Senhor Presidente esclarece que o parecer já fora apresentado na Reunião anterior, havendo
os Senadores Mendes Canale e Benedito Canelas, solicitado vistas do mesmo,
e que uma vez devolvido pelo Senador Mendes Canale, que apresentava
Voto em Separado, deveria ser contin-uada a discussão sobre o mesmo sendo
então concedida a palavra ao Senador Mendes Canale, para apresent~ção de
seu voto. Com a palavra Sua Excelência, manifesta contrariedade à concessão
para autorização de contratação do empréstimo pleiteado pelo Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul, alegando em arrazoado contido.no Voto em
Separado que apresenta, ser inconstitucional a proposição, como também em
relação ao mérito, razão pela qual votaria contrário a mesma, sugerindo ã
Comissão, baixar o processo em diligência, para serem esclarecidas as dúvidas por ele suscitadas. Não havendo mais quem queira discutir, são submetidos à votação o voto em Separado e o parecer do Relator, sendo este aprovado. Com Voto Vencido em Separado do Senador Mendes Canale, contrário
ao projeto e à Emenda n9 01-CF. 2) Projeto de Resolução da Comissão de
Economia, sobre a Mensagem n9 124, de 1981, do Senhor PreSidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Maceió (AL), a contratar opera<;ão de crédito no valor de CrS 130.213.939,45
(cento e trinta milhões, duz~ntos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos). Rêlator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não há debates, a Comissão, por
unanimidade aprova o parecer do Relator. 3) Projeto de Resolução da Comissão de Economiã., sobre a Mensagem n9 360, de 1980, do Senhor Presidenw
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de. Nova Serrana (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
42.342.300,00 (quarenta e dois' milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró .. Parecer favorável, por
constitucional e jurídico. Não estando presente o Relator, o Senhor Presidente solicita ao Senador Moacyr Dalla a leitura do parecer, bem como dos ou·
tros em que Sua Excelência é relator, por serem as matérias de consenso geral
dos presentes. Lido o parecer e não havendo debates, é o mesmo submetidO a
votação, sendo aprovado por unanimidade. 4) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 47, de 1981, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Carrancas (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
31.756.752,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil e setecentos e cinqUenta e dois cruzeiros)_. Relator: Se_nador MuriJo Badaró. Parecer:
favorãvel, por constitucional e jurídiCo. Não há debates, e a Comissão, por
unanimidade, aprova o parecer do Relator. -S) Projeto de Resolução da C o,..
missão de Economia, sobre a Mensagem n9 53, de 1981, do_Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipri.l
de São Pedro dos Ferros (MG), ri contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil
e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 6) Projeto de Resolução da Comissão de

Setembro de 1981

Economia, sobre a Mensagem n9 152, de 1981, do Senhor Presidente da Repú.bl.ica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Mimstro 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
(novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros). Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não es~
tando presente o Relator, igual procediemnto é adotado como nos projetas
anteriores. Sendo o parecer lido pelo Senador Bernardino Viana. Não há debates, e a Comissão, por unariimiditde, aprova o parecer do RelatOr. 7) Projeto de Resolução da ComiSsãO de Economia, sobre a Mensagem.n9 146, de
1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja ·autorizada a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 59-.811.900,00 (cinqaenta e nove milhões, oitocentos e onze mil e
novecentos cruzeiros). Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favoi-ável, por constitucional e jurídico. ~ão estando presente o Relator, é lido o parecer. p~lo Senador Bernardino Viana. Não há debates, e a ComisSão, por
unantmtdade, apr?va o parecer do Relator. 8) Projeto de Lei do Senado n9 45,
de 1981, que .. acrescenta § 49 ao artigo 457, da ConsolidaçãO das Leis do
Trablho". Relator: Senador João Calmon. Parecer: pela anexação do projeto, aos PLS n•s 131, de 1979 e 06, de 1981. Não há debates, e a Comissão, por
unantmtdade, aprova o parecer do Relator. 9) Projeto de Lei do Senado n9 42
de .1981, que .. dispõe sobre a revogação da letra "b" do caput do artigo 39, d~
Let n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social".
Relator Senador Martins Filho. Parecer: pela anexação do projeto ao PLC n9
14, de 1981 e ao PLS n•47, de 1981. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 10) Projeto de Resolução n9 53, de
1981, que .. proíbe o uso do fumo em dependências do Senado que menciona". Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico, na forma da Emenda n9 01-CCJ-Substitutiva, que propõ-e. Não hã
debates, e a Camisão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 11)
Projeto de Resolução da ComissãO de Economia, sobre a Mensagem n9 159,
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori~
zada a Prefeitura Municipal de Joinville (SC), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte seis milhões, e setecentos e
dezesseis mil cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator: 12) Projeto de Resolução da Comissão de
Economia, sobre a Mensagem n9 74, de 1981, do Senhor Presidente da Repú.bl.ica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Mintstro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Tamboril (CE), a contratar operação de crédito no valor de CrS 7.522.00,00
(sete milhões e quinhentos e vinte dois mil Cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e
a Com_issão, por unan"imidade, aprova o parecer do Relato'r. 13) Projeto de
Resolução da COmissão de Finanças, sobre a Mensagem Í19 380, de 1980, do
~enh?r Presidente da R:epública, que 'estabelece alíquotas mãximas para o
Imposto de que trata o Item I, do artigo 23, da Constituição Federal". Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favoráye1, por constitucional e jurídico.
Não h~ debates. e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Verificada a inexistência de quorum para deliberação, face a safda dos Senadores Leite Chaves e Almir Pinto, para atenderem outros compromissos, o
Senhor Presidente determina o adiamento da apreciação dos pareceres sobre
as seguintes proposições: Projetas de Lei do Senado n•s 18, de 1981; 178, de
1980; 35, de 1981; 337, de 1980; 332, de 1980; 70, de 1981; 303, de 1980; 152,
de 1980; 273, de 1980; 33, de 1981; 164, de 1981; 313, de 1980; 322, de 1980;
·180, de 1980; 299, de 1980; 29, de 1979; 352, de 1979; 277, de 1980; 269, de
1977; 62, de 1981; 233, de 1980; 30, de 1981; 135, de 1980; '222, de 1980; 25, de
1981; 304, de 1980; 321, de 1980; 71, de 1981; 234, de 1980. Projetas de Lei da
Câmara n•s 78, de 1978; e 7·9, de 1979. Oflcios n•s 64, de 1979-CN; e 66, de
1979; e Projeto de Resolução n9 35, de 1979. EncerrandO a reUnião. Lavrando
eu, Paulo Roberto Almeida ca.IripOs; Assistente da Co~issãõ, a preserite-Ata,
"que lida e aprovada, será asSinada pelo Senhor Presidente.__:_ Aloysio Chd<es.
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COMISSÃO MISTA•CI!<jrl
Do Congresso Nacional. incumbida de examinar e emitir p irecer
srbre a progosta de emenda à Co-hslituiçiio n? 23, de 1981, que 'lacreslenta dispositivo ao artigo 21 da Constituição Federal."

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 1981.
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de mH novecentos e oitenta e um
às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças:
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, José

•

Setembro de 1981

..

•

•

•

..

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào !!)

Lins, Agenor Maria, José Richa, Roberto Saturnino, José Fragelli e Deputados Jairo Magalhães, Leorne Belêm, Theodorico Ferraço, José Carlos Vasconcelos, Felippe Penna, Herbert Levy e Pacheco Chaves, reúne-se a Comissão Mista o Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 23, de 1981, que "acrescenta
dispositivo ao artigO 21 da ConstituiÇão Federal".
Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores
Almir Pinto, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Gastão
Mtiller e Deputados Nilson Gibson, Luiz Vasconcelos, Wilson Braga e Milton Figueiredo.
·
Havendo número regimental, sãO ábertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Felippe Penna, que solicita, nos termos regimentaiS,- adispensa da leitura da Ata da reunião àn.terior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios_ da
Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Senador Agenor
Maria e Deputado José Carlos-Vasconcellos para integrarem a Comissão, em
substituição aos Senhores Seriado_r Evandro Cárreirã e Deputado Walter Silva; da Liderança do Partido Democrático_Social, na Câmara dos Deputados,
os Senhores Deputados Jairo Magalhães e Nilson Gibson, em substituiÇão
aos Senhores Deputados Cesário Barreto e Francisco Rossi, respectivamente,
anteriormente designados.
Esclarece, ainda, o Senhor Presidente que, na última reunião, o Relator,
Senhor Senador Bernardino Viana, procedeu a leitura do parecer, contrário à
Proposta. de Emenda à Constituição n9 23, de 1981, tendo, na ocasião, solicitado vista do mesmo, o Senhor Senador José Richa.
Posto em discussão o parecer, usam da palavra os Senhores Senador
Agenor Maria e Deputados Pacheco Chaves, José Carlos Vasconcellos e Herbert Levy, este apresentando um voto em separado, manifestando-se favorável à Proposta .e contrário ao parecer do Relator.
Antes de colocar em votação, o Senhor Deputado Felippe Penna verifica
não haver mais quorum para a deliberação da matéria. Diante disto, convoca
nova reunião para·o dia vinte e cinco'-de agosto, às dezessete horas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, laVrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates.
Anexo à Ata da 3' Reunião da Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição n9 23, de 1981, que "acrescenta dispositivo ao artigo 21 da Constituição
Federal", realizada em 20 de agosto de 1981, às 16 horas e 35 minutos, íntegra
do apanhamento taquigráfico com publicação devidamente autorizada pelo Senhor Presidente da Comissão, Deputado Felippe Penna.
O SR. PRESIDKNTE (Felippe Penna)- Havendo número legal declaro aberta a reunião da Comiss-ãO Mista, incumbida de emitir parecer sobre a
Emenda à CáilStittiiÇãO n9 23/Sl, que acrescenta dispositivo ao art. 21 da
ConstituiÇão Federal, e dá outras providências.
Tendo em vista que o Senador José Richa pediu vista na última renião,
creio que está dispensada a leitura do relatório.
A matéria está em discussão.
O SR. PACHECO CHAVES- Sr. Presidente, eu estou preparando um
voto em separado; enquanto isto V. Ex's podem discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna) -

..

.

Creio que ainda há tempo.

O. SR. PACHECO CHAVES -Sr. Presidente, eu sou contrário à existência da cota de contribuição - e aqui refere-se quase que especificamente
ao café - porque acho que é o único produto que está p,ermanentemente, ele
e o cacau- estão permanentemente sujeitos à cota de contribuição. A docafé nós sabemos que atinge a cifras exorbitantes, quase 50%. t um o imposto
de exportação agravando um produto e remunerando mal o produtor do caR
fé.
Então, em princípio, sou inteiramente favorável à limitàção desse imposto a níveis pelo menos aceitáveis, que são os níveis compatíveis com o financiamento do Instituto Brasileiro do Café, que tira seus reCursos da exportação
do café, da cota de contribuição. E nessa proporção de 10% acho que ainda
tem recursos suficientes para tudo aquilo que vem fazendo e mais para os passeios das autoridades por meio de avião, em outras Regiões do País e do exterior. No meu entender o espírito desta Emenda é muito bom. A única dúvida,
para minha apreciação final, é que na ConstituiçãO não existe essa fórmula
chamada de cota de contribuição. Nós estamos introduzindo o nome no parágrafo, "cota de contribuição", e estamos limitando essa cota de contribuição a 10%. Uma pequena modificação constitucional pode mudar de tO%
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para 20, para 30, para 50, pára 60, para 80, para 90 e assim por diante. E legalizar definitivamente algo ciue nós achamos que é ilegal e que não devia ser
considerado dentro de uma legislação normal do Congresso Nacional.
Estou, em espírito, inteiramente de acordo ·com o que está o_bjetivado
pelo nobre Deputado Delson Scarano, que é um dos defensores mais since-ros, alais leais e mais ·antigoS da cafeicultura neste Parlamento. Mas apresento as minhas dúvidas sobre a maneira jurídica pela qual está sendo apresentado. Se nós pudermos sanear isto por fntermédio de uma subemenda, acredito
que. poderíamos chegar a um resultado positivo, senão, francamente, não sei
como é .que vamos resolver este assunto.
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS- Deputado, permita-me V.
Ex' que eu chame a sua atenção para o seguinte: é que não existe riiaiS a
Emenda Constitucional n9 8, de 1977. Diz no seu n9 1, que é acrescentado ao
parâgra.(o 29 "contribuiÇões", observada a faculdade prevista no item lli deste
artigo. De modo que .. contribuições" pode haver e pode ser interpretada assim neste caso. Esta deve ser a interpretação ... -No parâgrafo 29 há o item I,
que ficou com esta redação pela Emenda Constitucional n9 8, de 1977. Então,
existe a contribuição e é ilimitada.
Nesse.sentido, acrescentando um§ 7~ ai, vai limitar as contribuições, de
qualquer natureza, JO%. A interpretação é esta. Mesmo que seja o caso do§
79, quê fala especificamente em cota de contribuição sobre exportação e_ produtos primários- Um- caso à parte- de qualquer modo o princípio da contribuição é estabelecido pelo número romano I, do§ 29. E aí, neste caso, nós
·
estaremos procedendo a uma limitação, o que me parece importante.
O SR. PACHECO CHAVES- Quer dizer que no art. 21 existe o item ...
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS- Contribuição .
O SR. PACHECO CHAVES- Contribuição.
O SR. JOSt. CARLOS VASCONCELLOS - Quando o Deputado me
solicitoU para ler, eu li o último parágrafo. Mas não li os números rOmanos
que são muitos. Existem este romano I e parece, portanto, que ...
O SR. PACHECO CHAVES- Permite V. Ex•?
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS - Perfeitamente.
O SR. PACHECO CHAVES- A interpretação do Presidente é no sentido de que se limitaria a contribuição já prevista na Constituição .
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna)- Não. A limitação da Proposta
de Emenda Constitucional que estamos analisando hoje, realmente haverà;já
existe o princípio de contribuições em geral no I romano aqui do § 2~ do art.
21.

Então, o § 29 diz o seguinte:
~·A União pode instituir:-1: Contribuições, observada a faculdade prevista no item 1".
Quer dizer que isso responde à objeção do Deputado Pacheco Chaves.
Então, continua em discussão a matéria.
O SR. AGENOR MARIA- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Fetipe Penna)- Senador Agenor Maria V. Ex•
está com ã palavra.
O SR. AGENOR MARIA- [Ou desejo dizer o seguinte: a contribuição
na exportação dos produtos primários não pode exceder a lO% do preço de
registro para a venda ao eJ!_terior. Acho que o que se deseja aqui é coibir a autoridade coa tora de ficar aumentando esses percentuais; acho que se quer díscipTiilãfess_a taxa de contribtlição, porque se depreende aqui que é da Constituição, já assisteao Governo o_direitO dessa contribuição; Como esse direito é
um direito que depende do Governo taxar mais ou menos, o que se deseja
aqui ê disciplinar até 10%. O que eu não entendo_ é que o produtor fique subordinado à tributãção à contribuição. É lícíto que ele contribua porque o tributo, o ICM, na minha coriCepção, -ele incide sobre o produto ele não incide
sobre o lucro. Eu penso às vezes: Se a_ pessoa tem um ano normal, ela colhe
bem; se ela tem um ano anormal e colhe mal, ela só tem mesmo a taxa de
ICM. Portanto, taxã-de ICM incide sobre -o produto, não inCide sobre o lucro. Eu ach~ isto um absurdo. Como a taxa de ICM pode incidir sobre o produto? Quan_do_o tributo é tiraQo do lucro quando o cidadão ganha alguma
coisa. Mas no caso desse produtor, ele pode ter uma frustação de safra, uma
geada e prodJ.!,zir pouco, mas fica sujeito a pagar a mesma taxa· de ICM. O
ICM aí, já é inconstitucional.
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna) - Eu vou responder.
O SR.- AGENOR MARIA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna) -Eu poderia colocar a matéria
em discussão, mas parece-me que propriamente neste caso não há uma_
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contribuição-imposto,- porque, na prãtica, o imposto de exportação não tem
sido usado. Existe a contribuição, mas não está sendo utilizado pelo Governo
o imposto de exportação propriamente.
O SR. AGENOR MARIA - ,l'ão. !CM ele paga.
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna)- Eu sei. O !CM, paga. Mas no
caso em tela, o caso que estã sendo discutido é com relação ao problema da
taxa de contribuição, que é um substitutivo administrativo, digamos, que, no
entender de muitos interessados no estudo disso, como por exemplo, o Senador José Richa e o Deputado Pacheco Chaves, é até inconstitucional esse método de contribuição, apesar de que ...
O SR. AGENOR MARIA - Não. Agora não é mais.
O SR. PRESIDENTE (FELIPPE PENNA)- Não é inconstitucional,
mas tem aspectos que não foram examinados. Poderei inclusive esclarecer o
seguinte: hã aspectos sumamente delicados, pois, embora seja autorizado, há
o problema de que isso não entra como receita da União. Essa contribuição
fica de fora do orçamento, o que é um assunto grave e que interessa realmente
ao Nordeste e a todos os Deputados.
Com a palavra o Deputado Herbert Levy.
O SR. HERBERT LEVY - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o meu
comentário é bastante sumário pela exigüidade do tempo, mas gostaria de o
submeter aos companheiros da Comissão.
Sr. Presidente, data venia, somos forçados a discordar do voto do nobre
Relator. O Congresso,- aO deCídir matéria de importância como esta, deve
ater-se rigorosamente aos fatos. E o Relator não o fez.
Em primeiro lugar, não hã antecipação de recursos na safra atual, ao
contrário. E os preços de sustentação foram ligeiramente antecipados de dois
meses. Isto em relação ao café, apesar da geada que reduziu em pelo menos
50% da safra futura e que não permitirá a exiStênCia de estoques no final da
safra 82/83. Não haverá estoques. As sete milhões de sacas que porventura
excederem desta safra vão ser insufieiltes- para atender o consumo inte:mo e a
exportação na próxima, em virtude da geada, que atinge ainda a safra 83/84,
dois anos. Então,. era o momento de dar um_ pouco_ de oxigênio para esse descapitalizado produtor respirar um pouco, mas não.
Também em relação ao café, o governo impôs tais preços à lavoura, que
as safras foram caindo, com o abandono das plantações e descapitalização do
lavrador. De modo que não havia produção sufiente para atender ao consuR
mo interno e à exportação. Isso propiciou ao governo vender seu estoque
confiscado e não pago e, por isso, legal e moralmente pertencente à lavoura,
de 72 milhões de sacas, que lhe propiciou elevada receita, estimada em 400 bilhões de cruzeiros e que foi utilizada de modo quase totalmente estranho aos
interesses do café. Porque, exceto o juro subsidiado para o plantio do café, foi
financiido há 4 anos, não houve outra contribuição para a lavoura de toda
essa enorme receita, independente do confisco cambial que continuou vigorando com toda essa deficiência e-Yidente de café para atender ao mercado interno e à exportação.
O confisco cambial, ainda que se respeite jurisprudência que o consideR
rou legal- Sr. Presidente, estou fazendo esta afirmativa porque o Supremo,
infelizmente, chegou a uma decisão admitindo que a cota de contribuição po.deria ser constitucional - o confisco cambial, ainda que se respeite jurisprudência que o considerou legal, não passa de imposto de exportação, ...
O SR. AGENOR MARIA -

E claro.

O SR. HERBERT LEVY - ... por todas as escolas econômicas considerado altamente antieconômico, Na verdade, seria preferível a supressão desse
confisco ou cota de contribuição que, de um modo ou de outro, atinge também o cacau e o açúcar. Mas na impossibilidade de fazê-lo nesta oportunidade o mal menor é limitar aos 10% do valor do produto esse imposto de exporta~ão oculto, como desejam os subscritores da emenda. Nessas condições votamos favoravelmente à emenda e contrariamente ao parecer do digno Relator.
Votamos favoravelmente à emenP.a que reduz a 10% do confisco.

O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna)- Algum dos Srs. Senadores ou
Deputados deseja discutir a matéria?
O SR. JOSE CARLOS VASCONCELLOS--' Sr. presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado José:: Carlos Vasconcelos.
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS- Sr. Presidente, na realidade, acho que qualquer iniciatiVa que procure levar para o orçamento da
.União recursos que são arrecadados de m8.neira difícil de ser controlada, é altamente vãlido. Só por isto parece-me interessante esta emenda. No Brasil,
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atualmente, se instituem fundos no caso específico que trata a matéria- confisco cambial- sem que sejain estabelecidas regras para aplicação desses recursos. Acho que a emenda não é abrangente como deveria ser. Hã o caso específico do açúcar, que o Sr. Relator se refere no seu parecer, quando contesta a validade da emenda. Parece-nos que, em relação ao açúcar, iríamos suprimir a ação nefasta do estado, como no caso do café, em que existe confisco
cambial.
O que ocorre com o açúcar ê o seguinte. O IAA é um intermediário, ele
compra o açúcar e o ve.nde pelo preço de mercado internacional e, nos últimos anos esse preço ê 5, 6, 10 vezes mais elevados do que ele paga ao produtor. Por conta disso temos um parque açucareiro sacrificado, aqueles que se
dedicam à produção de cana estão numa situação de sacrifício e em conseqüência, todos os trabalhadores que se dedicam à atividade da cultura de
cana-de-açúcar estão vivendo como no meu Estado, como no Nordeste, em
situação de profunda penúria.
O Deputado Herbert Levy apresentou um voto em separado a favor da
emenda e, evidentemente contra o parecer do Sr. Relator. Perguntaria se não
seria possível incluir nesse voto, para que representasse o consenso c;e todos
os Deputados e Sell;adores, a proibição, também, de que o Estado procedesse
como vem fazendo em relação ao açúcar, ou seja, se não seria poSsível uma
emenda substitutiva que estendesse essa limitação de lO% aos casos de produtos que sejam comprados pelo Estado, como intermediário, e vendidos como
lucro exagerado.
O SR. HERBERT LEVY - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS - Pois não.
O SR. HERBERT LEVY- Tenho a impressão de que, para apresentar
uma subemenda, precisaria um número de assinaturas correspondentes, porque uma subemenda é uma nova emenda constitucional.
O SR. JOSE CARLOS VASCONCELLOS- Mesmo o Relator apresentando, assim mesmo, temos certas dúvidas. Perguntaria, neste caso, ao
Presidente: se, por acaso, a Comissão não aceitar o parecer do Relator, será
nomeado o Relator do vencido que é um novo Relator. Então, esse novo Relator poderia, com os mesmos poderes do Relator, fazer uma subemenda,
sem precisar de assinaturas de um terços dos Srs. Deputados e Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Pacheco Chaves)- Normalmente, desde que se
ado te o voto em separado do nobre Deputado Herbert Levy, o parecer estará
derrotado e, conseqüentemente, aprovado o texto original da emenda.
Isto, rejeitado o parecer do Relator. Desde que ele seja rejeitado, estará
ãprovada a emenda.
O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, me parece
que tem que ser nomeado o Relator do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Pacheco e Chaves)- Sim, nomeia-se o Relator
do vencido, mas o Relator do vencido não pode alterar a emenda constitucional, porque, para alterar a emenda constitucional, ele teria que ter o número
de assinaturas exigidas pelo Regimento da Câmara dos Deputados e pela
Constituição Federal. Acho que, ou aceita ou se rejeita.
No caso, parece que ficou bastante claro o desejo do autor da emenda,
que era o de apresentar uma emenda proibindo que as cotas de contriubição
superem um determinado percentual, aquele percentual julgado indispensável, provavelmente, para a manutenção dos órgãos de defesa d_o produto. No
caso do cacau, p,arece que geralmente aceito por todas as classes cacaueiras,
tanto que ouvi' ~tê uma manifestação, outro dia, bem claramente exposta por
aqueles defensores desse problema, que protestaram contra o Senador Luiz
Viana que queria extingüir o confisco cambial sobre o cacau.
No caso do café seria um meio termo, porque os produtores de café, normalmente, pleiteariam a extinção do confisco na sua totalidade, mas concordam, me parece, em que os 10% seriam suficientes para a manutenção do IBC
e das suas atribuições. Então, parece que o Deputado Delson Scarano ao
apresentar a emenda levou em consideração esta realidade e a separou da sua
adiposidade. Hoje, a cota de contribuição, caso do café chega a 54%, não é
Senador José Richa?
.(EQra do microfone)
Na realidade, quando cai o mercado, o Governo brasileiro, por ter dado
uma garantia que não tem nada que ver com a cota de contribuição, devolvea, mas o fundo, ele tira do produtor para devolver ao consumidor no exterior,
mas cobra do produtor. Acho que a cota de contribuiÇlo nasceu, evidentemente, daquelas épocas em que o Brasil produzia três vezes mais do que exportava. Hoje em _dia, parece que as coisas não estão tão fãceis.
O SR. HERBERT LEVY- O relator não se encontra presente. Qual eo
prazo que temos?
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O SR. PRESIDENTE (Pacheco Chaves)- O prazo é até 30 de agosto
para que seja apresentado e votado o parecer do Relator. O prazo já foi prorrogado. No momento, a opção está reduzida: ou se aprova ou não.
O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna) - Vou suspender a reunião por
cinco minutos, porque o nobre Senador Roberto Saturnino está vindo para
cá.
Gostaria de dar um esclarecimento. Que o nobre Senador José Lins explicasse ao nobre Senador Bernardino Viana que não estou com essa intenção. O Senador Roberto Satufiiino estava presente aqui e se retirou num
instante, -inclusíve assinou e deixou avisado que iria Sair: Não estamos querendo dar essa idéia.
-- -- -Eu não estava presente no momento em que houve a discussão e fizeram
outro relatório e assinaram. Se hã qualquer ressentimento nesse sentidO, pediria ao nobre Senador Josê Lins que converSasse com o Senador Bernardino
Viana e marcaríamos outra reunião, pOique não temos condições de fazer a
votação nesse momento.
O SR. JOSE LINS -

fora do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna)- Há número, mas estamos contando com a assinatura do nobre Senador Roberto Saturnino na lista de presença. Mas ele não assinou...
O SR. JOSE LINS -

•

fora do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Felippe Penna) - Temos onze parlamentares,
mas com a assinatura do Senador Roberto Saturnino, e ele não assinou. Para
não criar um caso, vamos marcar a próxima reunião parâ. terça-feira, às 17
horas .
Está encerrada a sessão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
79, de 1981-CN, do Senhor Pr-e,sidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.863, de
26 de fevereiro de 1981, que "concede isenção de tributos às missões
diplomáticas e representações consulares de carreira, com base na reciprocidade de tratamento''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO); REALIZADA
EM 25 DE AGOSTo-DE 1981.

I

..

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e um, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Economia, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores, Tarso Outra, Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, Moacyr Dalla, João Lúcio,
Arno Damiani, Nelson Carneiro, Josê Richa, Leite Chaves, Saldanha Derzi e
Deputados Jairo Magalhães e Isaac Newton, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e erriitir parecer sobre a Mensagem n"' 79, de 1981-CN,
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto~lei n9 1.863, de 26 de fevereiro de 1981, que
.. concede isenção de tributos às Missões Diplomáticas e Representações consulares de Carreira com base na reciprocidade de tratamerito.
Deixam de comparecer, por motivo jtiSlificado, os Senhores Senador
Trancredo Neves e Deputados Josias Leite, Paulo Guerra, Antonio Pontes,
Fernando Magalhães, Diogo Nomura-, Feu Rosa, Eloar Guazelli, Brabo de
Carvalho e Aluizio Bezerra.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senad_or Tarso Dutra que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que írã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas às cédulas, o Senhor Senador Tarso Dutra convida o Senhor Deputado Isaac Newton para funcionar como esCrutimi.dor, Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Nelson Carneiro ....... -.- ..... -. . . . • . . . . . . • . . .
11 votos
Embranco ·············--~·····--···-·················
Olvoto
Para Vice-Presidente:
Senador Lourival Baptista ... ·--·. -.-............-........ 11 votos
Em branco ........... , .......• ~-~-··................. 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Nelson Carrieiro e Lourival· Baptista.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece,
em nome do Senador Lourival Baptista e no seu próprio a honra com que fo~
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Antonio Pontes para relatar a
matéria.
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Nada mais havendo a trai:ar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional,' incumbida de examinar e emitir Parecer
sobre o Projeto de Lei n918, de 1981-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
342.394.500.000,00, e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1981.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta
e um, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Lomanto Júnior, Tarso Outra, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, José Richa e Deputa~
dos Josias Leite, Jairo Magalhães, José Mendonça Bezerra, Evandro Ayres
de Moura, Nabor Júnior e Peixoto Filho, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de .estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 18, de 1981-CN, que .. autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adiciOnais até o limite de Cr$
342.394.500.000,00, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenadOres
Jorge Kalume, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, Affonso Camargo,
Gastão Müller e Deputados Antônio Dias, Hélio CampOS,- N1valdo Krüger,
Ronan Tito e Luiz Leal.
·
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidene, Senador Josê Richa, 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 comunica que irâ redistribuir a matêria
ao Senhor_ Deputado José Mendonça Bezerra, em substituição ao Senhor Deputado Hélio Campos, anteriormente designado relator. Comunica, 'ainda,
que ao Projeto foi apresentada 1 (uma) emenda, de autoria do Deputado
Evandro Ayres de Moura, julgada pertinente pela Presidência.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao relator, Deputado Josê Mendonça Bezerra, que emite
parecer favorável ao Projeto com as alterações propostas pela emenda a ele
apresentada.
Posto em discussão e votaão, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente;, demais membros
da Comissão e irâ a publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
~roposta de Emenda à Constituição n9 34, de 1981, que "dá nova redação ao item VI do artigo 13 da Constituição Federal c dispõe sobre
subsídios de Deputados Estaduais".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO-DE 1.981
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta
e um, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Oalla, Almir Pinto, Gabriel Hermes, Martins Filho, João Lúçio, Bernardino Viana, Mauro
Benevides, Henrique Santillo, Affonso Camargo e Deputados Jairo Maga~
lhães, Siqueira Campos, Hélio Campos, Iriocêncio Oliveira, Christovam
Chiaradia, Sebastião Rodrigues e Antônio Russo, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 34, de 1981, que ~'dá nova redação ao item VI do
artigo 13 da Constituição Federal e dispõe sobre subsídios de deputados estaduais".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sen wres Senadores
Pedro Simon, Gastão Müller e Deputados Josías Leite, Cristina TaVares,
João Unhares e Jorge Vargas.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Mauro Benevides, que solicita, nos tei-mos regiriientais, 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 Democrático Social (PDS), na Câmara dos Deputados,
indicando o Senhor Deputado Christovam Chiaradia, para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Deputado Altair Chagas.
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Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a: palavra ao Relator 1 Deputado Jairo Magalhães, que emite parecer favorãvel à Proposta de Emenda à
Constituição no 34, de 1981.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da CorriiSsão e irã à pUblicação.

Continuando, a Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Deputado Marcelo Cordeiro, que pede vista da matéria, sendo a mesma concedida.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
l,..opes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se-. rá ass-inada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à
publicação.

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, João
Lúcio, Arno Damiani, José Richa, Leite Chaves e Deputados Josias Leite,
Jairo Magalhães, Isaac Newton, Antonio Pontes, Fernando Magalhães e
Aluízio Bezerra, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emítir
parecer sobre a Mensagem no 79, de 1981-CN, do Senhor Presidente daRepública submetendo à deliberação do Congresso Nacional o ·texto do
Decreto-lei n9 1.863, de 26 de fevereiro de 1981, que ''cpncede isenção de tributos_ às Missõés Diplomáticas e Representações_ Consulares de_ Car(eira,
com base na reciprocidade de tratamento".
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Tarso Outra, Moacyr Dalla, Nelson Carneiro, Saldanha Derzi, Tancredo Neves e Deputados Paulo Guerra, Diogo Nomura, Feu Rosa, Eloar Gua:zelli e
Brabo de Carvalho.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor VicePresidente da Comissão, Senador Lourival Baptista, que solicita, nos termos
regimentais, a dispensa de leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após,
é dada como aprovada.
Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Aritonio Pontes, que emite parecer favorãvel à Mensagem n9 79, de
1981-CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é O parecer aprovado sem restrições.
Naaa mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a mensagem nO? 80,
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à delibera~ão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.864, de 26
de fevereiro de 1981, que "Dispõe sobre a ocupação provisória de imóveis para pesquisa e lavra de petróleo".
2• Reunião, realizada em 2 de setembro de 1981
Aos dois dias_ do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e um, às
dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre-sentes os Senhores Senadores José Lins, Martins Filho, Eunice Michiies, Alberto Silva, Affonso C amargo- e Deputados Josias Leite, Jairo Magalhães,
Antonio Zacharias, João Faustino, Marcelo Cordeiro e Fernando Cunha,
reúne-se a Comissão Mista, incumbida--de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem no 80, de 1981-CN, do Senhor Presidente da Repúblia submetenlo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretç:~-lei n9 1.864, de
2:6 de fevereiro de 1981, que "Dispõe sobre a ocupação de imóveis para pesquisa e lavra de petróleo".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Almir Pinto, Passos Pôrto, Murilo Badaró, Roberto Saturnino, Lãzaro Bar~
boza, Hennque Santillo e Deputados Airon Rios, Adolpho Franco, Osmar
Leitão, Darcílio Ayres e Jerónimo Santana.
Em seguida, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos da Comissão,
comunicando o recebimento de Ofício da Liderança do Partido Democrãtico
Soci31, no Senado Federal, indicando o Senhor Senã.dor Passos Pôrto, para
integrar a Comissão em substituição ao Senhor Senador Li.tiz Cavalcante,
Vice-Presidente da Comissão, e não havendo quorum para deliberar sobre a
~scolha de novo Vice-Presidente, ficarã a mesma para a próxima reunião.

•\I.
\1'1

''
I

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9
84, de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Le-i n9 13, de 198t~CN,
que Hdispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplic:a~ão, e dá outras providências''.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a mensagem n9 79,
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação. do Congresso nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.863, de 26 de
fevereiro de 1981, que ''concede inseção de tributos às Missões Diplomáticas Representa~ões Consulares de Cafréira, com base na reciprocidade de tratamento".
2' Reunião, realizada em 1 de setembro de 1981

Setembro de 1981

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 9 DE SETEMBRO DE 1981.
Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta eum, às dezesseis horas e quinze rriinutos, na· Sala da Comissão de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Henrique
Santillo e Deputados Nosser Almeida e Modesto da Silveira, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem _n'}
84, de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver
vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 13, -de 1981-CN, que "dispõe sobre
a POlítiCa Nacion-al do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
aplicação, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motiVo justificado, os Senhores Senado:iMilton Cabral e Deputado Evandro Ayres de Moura.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Depu.tado Modesto da Silveira, que declara
i~stalada a ComisSão.
Em obediência" a dispositivo regimentai, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presiden_te .e_ do Vice-Presid~pt~.da Comissão.
Distribuídas as cédulas, () Senho_r_ Deputado Modesto da Silveira convida o
Senhor Deputado Nosser Almeida pafa funcionar coino escrutinador.
Procedida a eleição, verilica~se o seguinte resultado:

•

e

Para Presidente:
Senador Henrique Santillo ................. -......•..... 03
Em branco .. ····"··········-··~········· ..••.•......... 01
Para Vice-Presidente:

•

votos
voto

Senador Passos Pôrto ..................•...• ~,.,.~.......... 03 __ votos
Em branco ...................................• :~ ......Ql._ voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Henrique Santillo e Passos Pôrto.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Henrique Santillo agradece,
em nome do Senhor Senador Passos Pôrto e no seu próprio, a honra com que.
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Nos_ser Almeida para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Do CongressO Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Proposta de Emenda a Constituição n9 46, de 1981, que uDá
nova redação ao artigo 15, § 39, alínea ''F'' e ao artigo 177, § 19, da
Constituição Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 9 DE SETEMBRO DE 1981
Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Lourival Baptista, Eunice Michiles, Almir Pinto, Mar~
tios Filho, Jorge Kalume, Mauro Benevides, Josê Richa, Gastão MUller, Alberto Silva e Deputados Josias Leite, Paulo Guerra, Isaac Newton, reúne-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nO? 46, de 198f, que "Dá
nova redação ao artigo 15, § 39, alínea "F" e ao artigo 177, § 19, da Constituição Federal''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Roberto Saturnino e Deputados Jairo Magalhães, Antônio
Pontes, Nilson Gibson, Olivir Gabardo, Murilo Mendes, Octacílio Almeida,
Luiz Baptista e Alcir Pimenta.

.

_
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•

De acordo com o que preceitua o Regimento COri:mm, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Preside.nte e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Almir Pintó convida o Senhor Deputado Isaac Newton para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o segUinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Murilo Mendes ....... -........... -.. -.. -....

12

votos

Para Vice-Presidente:
Deputado Paulo Guerra .......................... ~ ..... 11
Em branco ............ ; ........ ~ ........... -.-.. .- ....... 01

votos
voto

r

••

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Murilo Mendes e Paulo Guerra.
Assumindo a Presidência o Senhor O_eputado Paulo Guerra, VicePresidente da Comissão, agradece, ,em nome do D_eputado Murilo Mendes e
no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa a Senhor~ Senadora Euni_ce Michiles para r~latar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-'s"e a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, AssiStente da Comi·ssão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 'Pelo .Senhor· Presidente, demais membros da Comissão e irã à
publicaçãO.
·' •
·
-.- ····: ·:-·

.,
j

·.·. <; '" COMISSÃO MfSTA

.,·~ . ~ ~~~~!.~7~~~iidl"i~:~~~t~~~~~;~~i:St~:~.~q:~t;:.~~~
dação ·dos .artigos 23; 25 e 26 da Constituição Federal."

·

• · I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM ,9 DE SETEMBRO DE 1981
Aos nove dias do mê"s 'de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às.dezesseis hórãs e trintá minutoS, na Sala ·de Reuniões da· Comissão de
Fíitanças,· no Senado Federal, presentes os Senhores Seria-dores José Lins~
Bérnardino Viana, Arno- Damiani, João Lúcio, Adalberto Sena, Mendes Canale, José Fragelli e Deputados Josias Leite, Le_orne Belém, Isaac Newton,
Walter Silva, Carlos Nelson e-Carneiro Arnimd, reúne-se a Comissão Mista
. do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n'i' 47, de 1981, que "altera a redação dos artigos 23,
25 e 26 da Constituição Federal".

•

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Henrique Santillo e Deputados Jairo Magalhães, Oswaldo Melo, Evandro Ayres de Moura, Juarez Furtado e Renato
Azeredo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador José Fragelli, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proc~der a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelti conv:ida o Sçnhor
Deputado Leorne Belém para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Pres.idente
Senador Adalberto Sena ..........................•..

Embranco ···············-···············~·········
Para Vice-Presidente:
Senador Arno Damiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senador Bernardino Viana ...................... ~. . .

12 votos
01 voto
11 votos
02 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~ Presidente, os
Senhores Senadores Adalberto S_erta e Arno Damiani.
Assumindo a Presidência· o Senhor Senador Adalberto Sena agradece,
em nome do Senhor Senador Arno· Damiani 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, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Baireira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da C9missão e irã à. publicação.
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COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
Pr0Posi3. de Emenda à Constituição n'il 28 e 30, de 1981, que "dispõe
sobre a aposentaria dos funcionários públicos aos trinta e aos vinte e
cinco anos, a ser concedida gradativamente, e determina outras providências: permite a aposentadoria da funcionária pública e da mulher
trabalhadora aos vinte e cinco anos de scrvi<;o, com proventos integrais''.

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 1981..
Aos dez dias do mês de setembro 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 João Lúcio, Martins Filho,
José Lins, Passos Pôrto, Jorge Kalume, Humberto Lucena, Agenor Maria,
Evandro Carreira, Affonso Camargo; Alberto Silva e Deputados Horácio
Matos e Isaac Newton, reúne-se a Con1issão Mista do Congresso Nacional,
incumbida de estudo e parecer sobre 'as Propostas de Emenda à Constituição
nJ?s 28" e 30, de 1981, que «dispõe sobre a aposentadoria dos funcionários
públicos aos trinta e aos vinte e cinco anos, a ser concedida gradativamente, e
determina outras providências; permite a aposentadoria da funcionária pública e da mulher trabalhadora aos. vinte e cinco anos de serviços, com pro'(entos in'tegrais".
Deixam de comparecer; por motivo justificado, os Senhores-Senador
Moacyr Oalla e Deputados Batista Miranda, ~Geraldo Guede_s,-Cqrreia Liflla,
· Moacyr Lopes, Juarez Furtado, A Ido Fagundes, Júni.a M'qrise,,Aptônio Mp- .
_ rais e Carlos Augusto.
··- • • ".: .
· --_-Havendo número regimental, são. abertos os-trabalh,o~.pç:to.Senhor Pr~
sidcnte, Senador Agc:nor Maria, que S:.olicita,. nos te.rmo:;·~regirt:Ientais, adis.. .
pensa da leitura ela A!a da reuniijo_ant~rior. que; logo. após, ·ê,.dada,coll)o, ·
· .. ·..•,, .. ,, •.. , ,.
aprovada.
·_..: ....:frosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao ,Rc:;lator. dó:l ma·.
téria. Deputado Isaac Newton~ que emite parec~r pela rej_eição das Propo~tas
de Emenda à Constituição n"'s 28 .e 30, de 1981.
Posto_em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos.vencidos
dos Senhores.Senadores Affonso Camargo, Humberto Lucen':l. Evandro Ca.rreira e Alberto Silva.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e; para constar, eu,
Frederic Piilheiro Barreira, AssiStente -de Comi"ssão lavrei' a presente Ata que,
lida e aprovada, !1erá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irá à publicação .
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n9 39, de 1981, que introduz alterações no artigo 176 da Constituição Federal".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM !O DE SETEMBRO DE !981
Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Se·
nado Federal, presentes os Senhores Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Henrique Santillo, Leite Chaves, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Josias Leite, Inocêncio Oliveira,
Olivir Gabardo e Daso Coimbra, reúne~se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n'? 39, de 1981, que ••Introduz alterações no artigo 176 da Cons·
tituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadore~
Aderbal Jurema, Tarso Outra, Agenor Maria e Deputados Jairo Magalhãesj
Rômulo Gal vão, Darcílio Ayres, Aroldo Moletta, OctacíhoJ Almeida, Murilo
Mendes e Alcir Pimenta.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Daso Coimbra, que solicita, nos termos regimentais, adis~
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada .
. . P~osseguin~o, _o ~ephçr Pr~idepte. conçede ~ p~lavr.a ap _ReJa to r, da. ma-.
léria, Senador João Calmon, que emite parecer pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição n'? 39, de 1981.
Posto em discussão e votação, é O parecer aprovado, com voto vencido
do Senhor Senador Aloysio Chaves.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar eu, Ma·
ria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e irã à publicação.
·
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----------------------------------COMISSÃO MISTA

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'l 80,
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n0?1.864, de 26
de fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a ocupação provisória de imóveis para pesquisa e lavra de Petróleo".
3• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 1981.
Aos quatroze dias do mês de setembro 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 Almir Pinto, Passos Pôrto, Martins
Filho, Eunice Michiles, Jutahy Magalhães, Roberto Saturnino, Alberto Silva
e Deputados Jairo Magalhães, Adolpho Franco, Osmar Leitão, Darcílio Ayres e Fernando Cunha, reúne-se a Comissão Mi_sta, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n' 80, de 1981-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congress-o Nacional o texto do
Decreto-lei n'? 1.864, de 26 de fevereiro de 1981, que .. dispõe sobre a ocupação
Provisória- de imóveis para pesquisa e lavra de petróleo".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Uns, Lãzaro Barboza, Henrique Santillo, Affonso Camargo e Deputados Josias Leite, Airon Rios, Antonio Zacharias, João Faustino, Marcelo
Cordeiro e Jerônimo Santana.
Em seguida, o Senhor Presidente dã início aos trabalhos da Comissão,
comunicando que irá fazer a eleição do Vice-Presidente da Comissão, em face
da substituição do Senhor Senador Luiz Cavalcante, anteriormente designado. Procedida a eleição, é eleito o Senhor Senador Passos Pôrto.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Almir Pinto, que emite parecer favoráVel à Mensagem n'? 80, de 1981-CN,
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é-- Oparece-r -aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da COmissão, a presente Ata qüe, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n'i's 48,49 e 50, de 1981,
que usuprime o item V do artigo 35; dá nova redação aos artigos 39,
caput, c 148; altera o artigo 152, §§ 29 e 39, e acrescenta item VI ao
seu§ 29, suprimindo-lhe os§§ 59 e 6'?~ Veda a utilização do instituto da
sublcgcnda; Altera a redação do artigo 39, caput, da Constituição Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 15 DE SETEMBRO DE 1981
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhort:s Senadores Arno Damíaní, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, Martins Filho, Jutahy Magalhães, Henrique Santillo, Mendes Canale e
Deputados Jairo Magalhães, Paulo Guerra, José Costa, João Gilbe.rto Antônio Mariz, reúne:.se a Comissão Mista dO Congresso Nacional, inc.umbida
de examinar e emitir pareCer sobre as Propostas de Emenda à Constituição
n'?s 48, 49 e 50, de 1981, que "Suprime O item v do artigo 35; dá nova redação
aos artigos 39, caput, e 148; altera o artigo 152, §§ 29 e 39, e acrescenta item VI
ao seu § 2<?, suprimindo-lhe os §§ 511 e 69; veda a utilização do instituto da
sublegenda; altera a redação do artigo 39, c3put, da Constituição Federal".

e

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Orestes Quércia, Leite Chaves, Affonso Camargo e Deputados Josias Leite, Oswaldo Mello, Jorge Arbage, Lidovino Fanton, João Unhares e
AJtair Chagas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Arno Damiani, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimenta1, o Senhor Presidente esclarece
·que irã proceder a eleição do presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Arno Damiani convida o Senhor
Deputado José Costa para funcionar corno escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se. o seguinte resultado:
Para Presidente: Deputado João Gilberto .. ~ ............. 11 votos
Em branco ..................•........•. , . . • . . • . . . . . . . . . 1voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Oswaldo Mello ............................... U votos
Em branco ..... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados João Gilberto e Oswaldo Mello.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado João Gilberto agradece,
em nome do Senhor Deputado Oswaldo Mello e no seu próprio, a honra com
que foram distingUidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jurema pararelatar as Propostas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnarde 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 irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudos e parecer sobre a Mensagem n"' 81, de
1981-CN, do Senhor Presid(;'ate da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.865, de 26 de
fevereiro de 1981, que "dispõe sobre a ocupação provisória de imóveis
para pequisa e lavra de substâncias minerais que contenham elementos
nucleares".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM IS DE SETEMBRO DE 1981
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de mil novecento~ e_oitenta e
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissões de
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto,
Arno Damiani, Luiz Cavalcante, Martins Filho, Gabriel Hermes, Roberto
Saturníno, Alberto Silva, Gastão Müller e Deputados Josias Leite, Jairo Ma·
galhães, Inocên~io Oliveir':l, Pa~lo Guerra e Horãcio Matos, reúne-se a C?missão Mista, iricumbida d1.! esfudo e parecer sobre a M_ensagem n"' 81, de
1981-CN, do Senhor Presidente ~da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional _9_ texto do_ Decreto-lei n'? 1.865, de 26 de fevereiro de
1981, que .. dispõe sobre a ocupação provisória de imóveis para pesquisa e lavra de substâncias minerais que contenham elementos nucleares".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Lúcio, Henrique Santillo, Evandro Carreira e Deputados Antônio Pontes, Adhemar Ghisi, Antônio F.f!_rreira, Horácio Ortiz, Maurício Fruet e Marcelo C ordeiro,
'
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Paulo Guerra, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que, logo após, é dada como aprovada.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Senador Martins Filho, que emite parecer favorável à Mensagem n9 81, de 1981-CN, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Maria de Lo urdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à puOlicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'i' 32, de 1981, que "altera a Constituição Federal convocando a Assembléia Nacional Constituinte, e assegurando aos partidos políticos ampla liberdade de propaganda"~

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 1981
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
um, às dez horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Passos Pôrto, Gabriel HermeS, Martins Filho, Atmir Pinto, José Fragelli .e Deputados Josias Leite,
Adroaldo Campos, Tarcíslo Delgado e Ruben Figueiró, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição n'? 32, de 1981, que "altera a Constituição Federal convocando a Assembléia Nacional Constituinte, e assegurando aos partidos políticos ampla liberdade de propaganda".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jor_ge Kalume, Roberto Saturriino, Pedro Simon, Henrique Santillo, Affonso

•'

-
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•

C amargo e Deputados J airo Magalhães, Castejon Branco, Angelina Rosa,
Josué de Souza, Heitor Alencar Furtado, Flávio Chaves e Antônio Mariz .

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n"»
84, de 1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto 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 dá outras providências".

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Tarcísio Delgado, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimento de ofícios da
Liderança do Partido Democrático Social, no SeDado Federal, indicando os
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Bernardino Viana, Alrnir Pinto e Martins Filho pilra integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Lenoir Vargas, Moacyr Dalla, José Caixeta e Ad~rbal Jurema, anteriormente desip;nados.

•

Comunica, ainda, o Senhor Presidente, que irá redistribuir a matêria ao
Senhor Senador Gabriel Hermes para relatar, em virtude das substitui_ç9~
dos Senhores Senadores Lenoir Vargas e Moacyr palia, designados anteriormente.
. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Senador Gãbriel Hermes, que emite parecer contrário à Proposta de Emenda
à Constituição o'? 32, de 1981.

•

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 1981
Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 Passos Pôrto, Henrique Santillo e
Deputados Nosser Almeida e Evandro Ayres de Moura, reúne-se a Comissão
Mista, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 84, de
1981-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comu"nica haver vetado, parc.ialmente, o Projeto de Lei n9 13, de 1981-CN, que ..dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e meca.riismos de formulação e
aplicação, e dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Milton Cabral e Deputado Modesto da Silveira .
Havendo número regimental, são abertos os trabalhados pelo Senhor
Presidente, Sei:tãOOr Henrique 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 concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Nosser Almeida, que emite relatório à Mensagem n9 84, de 1981-

Em decorrência da falta de quorum para deliberação da matéria, o Senhor Presidente convoca nova reunião para amanhã, dia dezesseis de setembro, às dezessete horas, para que a Comissão possa apreciar Oparecer do
Senhor Relator.

CN.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à publicação.

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 Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à PI!bJicação .
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MESA
Presidente

Jarbas Passarinho
Passos Pôrto

Líder

Marcos Freire

Gilvan Rocha

Vice-Líderes
Roberto Saturnino
Mauro Benevides
Humberto Lucena
Pedro Simon
Orestes Quércla

]9-Seeretário

Cunha Lima
29-Seeretário

Jorge Kalume
J9-Secretário
Itamar Franco
49-Secretário
J utahy Magalhães

Chefe: Daniel Reis de Souza
Local: Ediflcio Anexo_Oas Comissões- Alii Senador Nilo Coelho
Telefone: 21(-4141 - Ramais 3490 e 3491

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Leite Chaves
Vice-Presidente: Martins Filho
Titulares
1.
2.
3.
4.

•

Suplentes

PDS
Benedito Canelas
Martins Filho
João Calmon
João Lúcio

I. Dinarte Mariz
2, Lourival Baptista
3. José Caixeta

PMDB
L Agenor Maria

I, Leite Chaves
2. José Richa

PP
I, Mendes Canale

I. Evelásio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492
Reuniões: Terças-feiras, às 11.00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
- Anexo das Comissões - Ramal 3378

COMPOSIÇÃO

Titulares

I.
2.
3.
4.

Josê Uns
Eunice Michiles
Gabriel Hermes
Benedito Canelas

I. Evandro Carreira
2. Mauro Bcnevides
I. Alberto Silva

Suplentes

PDS
I. Raimundo Parente
2. Almir Pinto
3. Aloysio Chaves

Henrique Santillo

V ice-Líderes

Lázaro Barboza
Evandro Carreira

Aderbal Jurema
Aloysio Chaves
Bernardíno Viana
Gabriel Hermes
José Lins
Lomanto Júnior
Moacyr DaHa
Murilo Badaró

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)
(15 m<'" ·ros)

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(II membros)

COMPO:!>IÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Aloysio Chaves
l~'·Vice-Presidente: Nelson Carneiro
2~-Vice-Presidente: Lenoir Vargas

Presidente: José Richa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Titulares

Suplentes
PDS
1. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Almir Pinto
4. Martins Filho
5. Aderbal Jurema

I. Aloysio Chaves
2. Hugo Ramos
3. Lenoir Vargas

4. MurHo Badaró

5. Bernardino Viana
6. Amaral Furlan
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente

PP
1. Mendes Canale

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

Titulares

Suplentes
PDS
1. Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
J, Vicente Vuolo
4. Benedito Canelas

1. Bernardino Viana
2. José Uns

3. Arno lJam!Rht
4. Milton Cabral

5. Luiz Cavalcante
6. José Caixeta

PMDB
I. Franco Montoro
2. Lâzaro Barboza
3. Humberto Lucena

I. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Nelson Carneiro
4. Leite Chaves
5. Orestes Quércia

PP
I. Mendes Canale

I. 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

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF)
(li membros)

PMDB
], Marcos Freire
·2. Teotônío Vilela

I. Roberto Saturnino

2. Pedro Simon
3. José Richa

PP
1. Affonso Cal_!largo

l. José Fragelli
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
- Anexo das Comissões - Ramal 3256

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

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Lourival Baptista
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares
L Lourival Baptista
2. Bernardino Viana
3. Moacyr Dana
4, José Caixeta
5. Martins Filho
6. Murilo Badar6
I. Lázaro Barboza

2. Mauro Benevides

PMDB
I. Marcos Freire

líder
Nilo Coelho

Líder

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR)
(7 membros)
Presidente: Alberto Silva
Vice-Presidente: José Lins

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Evelásio Vieira

Diretor: António Carlos de Nogueira
Local: Edificio Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo
Coelho
Telefones: 223-6244 e 211-4141 - Ramais 3487, 3488 e 3489
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

José Fragelli
Gastão Mül!er
Mendes Canale
Saldanha Derzi

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão M üller

SUBSECRETARIA DE COMISSOES

Affonso Camargo

PMDB

2~- Vice-Presidente
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\'ice-Líderes

LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

1~-Vice-Presidente

..
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• Suplentes
PDS
1. Luiz Cavalcante
2. Almir Pinto
3. AderbalJurema
4. José Uns

Titulares
I. Aderba\Jurema

2. João Calmon

3. Eunice Michiles

Suplentes
PDS
I, Lomanto Júnior
2. Gabriel Hermes
3. João Lúcio

4. Tarso Outra
5. José Sarney
PMDB
1. Henrique Santillo
2. Evandro Carreira

3. Adalberto Sena
I. Saldanha Dew
2. Luiz Fernando Freire

Presidente: Aderbal Jurema
Vice-Presidente: Gastão Mütler

I. Adalberto Sena

2. Franco Montoro
3. Pedro Simon

PP
I, Affonso C amargo

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

I. Gastão MUller

PMDB
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides

PP
1. Evelásio Vieira

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Rama1 3492
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Sena~or ,Alexandre Costa
- Anexo das Comissões, ..... RAmal 3_546
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COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF)
(17 membros)

COMISSÃO DE MUNIClPlOS- (CM)
{17 membros)

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente

2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
·8. Bernardino Viana
9. Almir Pinto
I. Mauro Benevides

2.
3,
4.
4.

Roberto Saturnino
Pedro Simon
Teotônio Vilela
Fr"anco Montoro

Suplentes
PDS
1•. José .Guiomard
2. lo.urival Baptista
3. · Bened.ito Canelas
4. Vicente Vuolo
S. José lins

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

PP
I. Tancredo Neves
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

l. Saldanha Derzi
2. José Fragelli

·Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493
Reuniões: Quintas-feiras, às I 0:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho
-Anexo das Comissões.- Ramal 4323

PP
I. luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

Presidente: lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
I. A!mir Pinto
2. lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
S. Benedito Canelas
6. Ál-no Damiani
7. Moacyr Dalla
8. Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

I. José Richa
2. OrestesQuêrcia

J. Evandro Carreira
4. Lázaro Barpoza
5. Agenor Maria

Assistente: Leila Leívas 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.

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

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)
COMPOSlÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto
Titulares

PMDB
l. MarcosFreire
~ 2: Jaiso~ Barreto·
3. Humberto Lucena

I. lomanto Júnior
2. AlmirPinto

3. JoséGuiomard

I. Henrique Santil!o
2. Jaison Barreto

PP
I. Gastão Müller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

1. Alberto Silva

2. luiz Fernando Freire

Assistente: Francis.co 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

i.
2.
3.
4,
S.

Raimundo Parente
Aloysio Chaves
Moacyr Dalla
Eunice Michiles
Gabriel Hermes

I. FrancO Montoro

2.· Humberto Lucena
3. Jãison eãrrC:to

PP
I. Saldanha Derzi

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: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró
Titulares
I. João Calmon

1. luiz Fernando Freire

Assistente: luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala da Comissão, na ATa Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

I. Adalberto Sena

PMDB
1. EvandroCarreira

1. Saldanha Derzi

PP
1. Mendes Canale

As&istente: Fátima Abrahão de Araújo- Ramal 3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale,.andre Costa
- Anexo das Comissões- Ramal 3121

COMPOSIÇÃO

2. luiz Cavalcante
3, José lins
4. Almir Pinto
I. Henrique Santillo
2. Teotónio Vilela

I. AffonsoCamargo

Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3, Martins Filho

l. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

I. Luiz Viana
2. Tarso Outra

4. Amaral Peixoto
5. JoãoCalmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Lourival Baptista
Paulo Brossard
Nelson Carneiro
José Richa
Mauro Benevídes
S. Marcos Freire

I.
2.
3.
4.

Suplentes
PDS
I. Aderbal Jurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S. Martins Filho

•

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vice-Presídente: Raimundo Parente

l.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Aderbal Jurema
Lourival Baptista
Moacyr Dalla

I. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

PMDB
I. LeiteChaves
2. Pedro Simon
3. Roberto Saturníno

l. Gastão MUller

Assistente:- Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3020-

Titulares
Titulares

PMDB
l. Orestes Quêrcia

PP
I. JoséFragelli

COMPOSIÇÃO

PP
I. Alberto Silva

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 36S2

J. José Guiomard

Suplentes
PDS
1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. Josê Caixeta

4. Murilo Badaró

Presidente: Luiz Viana
1~-Vice-Presidente: Paulo Brossard
2~-Vice-Presidente: Amaral Peixoto

3. Lomanto Júnior

PMDB
I. RobertoSaturnino

I. Dinarte Mariz
2. luiz Cavalcante

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

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela

I. Milton Cabral

Suplentes
PDS
1. José Sarney
2. Moacyr Dalla

Titulares

3. Aderbal Jurema

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

Titulares

I. Gastão MUUer

Presidente: Dinarte Mariz
Vice-Presidente: Josê Fragelli

PP
l. José Fragelli

PMDB
I. Adalberto Sena

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(5 membros)

2. Murilo Badaró

PMDB
I. Agenor Maria
2~ Nelson Carneiro

•

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

COMPOSIÇÃO

Suplente"
PDS
I. Arno Datniani
2. Aderba!Jurema
3. Almir Pinto

Suplentes
PDS
I. Benedito Canelas
2. João Calmon
3. Ãr-no Damiani

4. lourival Baptista

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

Titulares

I. Saldanha Derzi

COMPOSIÇÃO

Presidente: Franco Montoro
Vice-Presideme: Gabriel Hermes
Titulares
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I. Gastão MUller

Suplentes
PDS
L Helvfdio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard
PMDB
1. Lázaro Barboza

PP
1. 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 Comissões- .Ramal 3121

r

E OBRAS PÜBUCAS- (Cn
(7

membros)

B) SERVIÇO

PMDB

COMISSÃO oe-·tRANSPORTES, COMUNICAC0ES
I. E vandro Carreira

2. Lázaro Barboza

Presidente: Vicente VuoiÓ
Vice-Presidente: Benedito Ferreira

Titulares

Suplentes
PDS
I. LomantoJúnior
2. Luiz Cavalcante
3. Amaral Peixoto

L Vicente Vuolo

2. Benedito Ferreira
3. Aloysio Chaves

4. Milton Cabral

•

PP
I. Alberto Silva

MISTAS

QU~R[TO

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senadl)f Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 3130

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz - 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
Clayton Zanlorenci- 211-3502

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS
COM!SS0ES PERMANENTES PARA O BlllNIO 198[/1982

QUINTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

Horas

Comissões

W:OO

CAR

[1:00

CA

ASSISTENTE

SÉRGIO

W:OO

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama14323

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

ASSISTENTE

SERGIO

Ramal3546

GUILHERME

LEOA

Rama13020

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

LEI LA

11:00

CSN

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13020

MARCELINO

11:00

CSPC

10:00

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

CE

09:30

CEC

W:OO

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:00

Comissões

GUILHERME

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

QUARTA-FEIRA

•

I. AITonso Camargo

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498

TERÇA-FEIRA

•

õi:: COMISSOES

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
-Andar Térreo- 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Ma11ro Lopes de Sá- 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 21 L-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 21 L-3520
C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E·DE lN

I. Orestes Quércia

COMPOSIÇÃO

..
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Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa

Rama13121

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13339

LUIZ
CLÁUDIO

[I:OO

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3122

GONÇALVES

11:00

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Rama13130

MARCELINO

[4:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

LEOA

LUIZ
CLÁUDIO

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
•

PREÇO DE ASSINATURA
Uncrusa as despesas de correio!

•
Seçlo I (Cimara dos Deputados)

Via-Superficie:
Semestre . . . . .
. ................... Cr$
.................................. Cr$
Exemplar avulso ......................... Cr$

~o

2.000,00
4.000,00
50,00

•

Seçlo li (Senado Federal)

Via-Superflcie:
Semestre ................... '............ Cr$
.................................. Q$
Exemplar avulso .... : . ................... Cr$

~o

•
2.000,00
4.000,00
50,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveiS em l:lrasHia ou
Ordem de Pagamento pela Caixa Económica' Federal- Agência Parlamento, Conta-Corrente n9
950.052/5, a favor do:

Centro Gráfico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasilia - DF

t

.

CEP 70.160

r

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11

•
ANO XXXVI -

N• 119

BRAS! LIA- DF

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 19RI

CONGRESSO NACIONAL

•

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1981

Aprova o Texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a li de junho de 1980.

Art. I• E aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, concluído entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a li de junho de 1980.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de setembro de 1981. - Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

•
ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONúMICA,
CIENTIFICA E TECNICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA

•

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Angola, a seguir designados "'Partes Contrata-ntes", Animados
do desejo de fortalecer os laços de amizade existentes entre ambos os Estados;
Considerando o interesse comum em acelerar o desenvolvimento económico, técnico e científico dos dois países na base dos princípios da igualdade
de direitos, do respeito mútuo pela soberania e da não-ingerência nos assuntos internos de cada Estado;
Consideraildo as vantagens que resultam de uma tal cooperação para
ambos os países;
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
1. As Partes Contratantes promoverão a cooperação económica, técnica e científica entre ambos os países com o objetivo de contribuir para melhor
avaliação dos seus recursos naturais e humanos, esforçando-se para que os
programas que surjam do presente Acordo se ajustem à política e plano de
desenvolvimento nos dois países, como apoio complementar dos seus próprios esforços internos para atingir objetivos de desenvolvimento econômico
e social.
2. Para tal conceder-se-ão mutuamente todas as facilidades necessárias.

ARTIGO II
A cooperação entre as Partes Contratantes poderá assumir as seguintes
modalidades:
a) intercâmbio de informações bem assim a organízação de meios adequados à sua difusão;
b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas ou estágios de especialização, através de concessão de bolsas de estudo para especia!ização técnica;
c) projetas conjuntos de pesquisa em áreas científicas que sejam de interesse comum;

d) intercâmbio de peritos e cientistas;
e) organização de seminários e conferências;
f) envio de equipamentos·e materiais necessários à realização de projetas

específicos;
g) qualquer outra forma de cooperação que for acordada entre as Partes
Contratantes.
ARTIGO III
Os programas e projetas de cooperação económica, técnica e científica
riferidos no presente Acordo serão objeto de Acordos, Protocolos, Ajustes
ou Convênios Complementares ou contratos separados que especificarão os
objetivos de tais programas e projetes, os procedimentos de execução bem
comÕ as obrigações, inclusive financeiras, de cada um das Partes Contratantes.

ARTIGO IV
I. O financiamento das formas de cooperação económica, técnica e
cientffica definidas no Artígo rrrdo presente Acordo serâ convenciOnado pelas Partes Contratantes em relação a cada projeto.
2. As Partes Contratantes poderão solicitar o financiamento e a participação de on~anismos internacionais para a execução de programas e projetes
resultantes da aplicação do presente Acordo.
ARTIGO V
O intercâmbio de informações científicas e técnicas serã efetuado por via
diplomática entre os órgãos autorizados, em cada caso.
ARTIGO VI
As Partes Contratantes facilitarão, dentro dos limites previstos pela lei e
nos seus respectivos territórios,- tanto a entrada qUanto o cumprimento dos
objetivos e funções dos técnicos e peritos no desempenho das suas atividades
em função do presente Acordo.
ARTIGO VII
Os equipamentos e matei:iã.is eventualmente fornecidos a qualquer título
por um Governo a outro, no quadro dos projetas de cooperação técnica e
científica, ficam sujeitos ao controle aduaneiro de acordo com as leis em vigor

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

4750 Quarta-feira 30

em cada país. podendo ser-lhes aplicados; conforme os casos e conforme as
possibilidades criadas pelas respectivas legislações, os regimes de importação
temporária ou de isenção ou redução de direitos e demais imposições aduaneiras e atendendo às condições espeCifiCas dos projetas plevistos em cada
um dos Acordos, Protocolos, Ajustes ou Convênios Complementares ou contratos separados.
ARTIGO VIII
·As Partes Contratantes assegurarão aos peritos e técnicos a serem enviados ao território da outra Parte em função do presente Acordo, o apoio logístico e facilidades de transporte e informação requeridas para o cumprimento
das suas funções específicas e outras facilidades a serem definidas nos Acordos, Protocolos, Ajustes ou Convênios Complementares ou contratos separados.
ARTIGO IX
Os técnicos e peritos a serem enviados, em função do presente Acordo,
da República Federativa do Brasil à República Popular de Angola e viceversa, guiar-se-ão pelas disposições dos Acordos, Protocolos, Ajustes ou
Convênios Complementares e contratos respectivos, e serão obrigados arespeitar as leis e regulamentos vigentes no país anfitrião.
ARTIGO X
Cada um a das Partes ContratalllCSgarantifã a não divulgação dos documentos, das informações e de outros conhecimentos obtidos durante a vigência deste Acordo, assim como a não transmissão a uma terceira parte sem
consentimento escrito da outra Parte.
ARTIGO XI
l. As duas Partes concordam no estabelecimento de uma Comissão
Mista que terá por missão supervisar a execução das disposições do presente
Acordo.
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2. Esta Comissão se reunifã -üma vez cada dois anos sucessivamente na
República Federativa do Brasil e na República Popular de Angola, salvo se as
Partes convierem o contrário.
ARTIGO XII
As alterações ao presente acordo serão ajustadas pelas Partes Contratantes por escrito.
2. -Os diferendos que surgirem da interpretação e aplicação deste Acordo serão resolvidos por consulta e negociações entre as Partes Contratantes.
1.

ARTIGO XIII
O presente Acordo é concluído por um período de um ano e renovar~se--ã
tacitamente por períodos sucessivos de igual duração, se nenhuma das Partes
o tiver denunciado por escrito seis meses antes da data da sua expiração.
ARTIGO XIV

1. O presente Acordo poderã ser denunciado por qualquer das Partes
Contratantes e seus efeitos cessarão seis meses após a data da denúncia.
2. A denúncia ou eXpiração do Acordo não afetarã o cumprimento dos
programas e projetes em execução, e ainda não concluídos, salvo quando as
Partes Contratantes convierem o contrário.
ARTIGO XV

..

O presente Acordo entrará em vigor na data da troca dos intrumentos de
ratificação, conforme os procedimentos legais e constitucionais nos respecti~
vos países.
Feito em Luanda, aos 11 dias do mês de junho de 1980, em dois exemplares originais em língua portuguesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo da República Popular de Angola: Paulo Jorge

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-

ATA DA 166• SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE !98I

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
l.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República
- N' 278/81 (n' 435/8!, na origem), submetendo à deliberação do
Senado o Projeto de Lei do Senado n' 281/81-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$
4.000.000.000,00 (quatro bilhôes de cruzeiros) e dá outras providências.
- N• 279/81 (n' 436/81, na origem), submetendo à apreciação do Senado estimativa de receita a ser incOrporada à proposta orçamentária do
Distrito Federal para 1982, em decorrência da Lei n9 6.945, de 14 de setembro de 1981, que institui a Taxa de Limpeza Pública, e fixação da correspondente despesa.
- N• 280/81 (n' 437/81, na origem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2 -

Expediente recebido

Lista n' 5, de 1981.

1.2.3 -

Comunicações da Presidência

-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do Senado
n• 281/81-DF, lido no Expediente.
- Referente a Mensagem n' 279/81, lida no Expediente.
1.2.4 -

Leitura do projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 282/81, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que "reVoga o artigo 472 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
1.2.5 -

Fala da Prcsidêilcia

-Visita que será feita ao Senado, na data de hoje, pelo Senhor AureIiano Chaves, Presidente da República em exercício.
1.2.6 -

Discurso do Expediente

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA -Estudo realizado pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuáría- EMBRAPA; sobre a produção de
algodão no Nordeste.

1.2.7 -

Comunicações da Presidência

•

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
-Transferência, para as- T9 horas e 30 minutos, da sessão conjunta
anteriormente convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos.

1.3- ORD)OM DO DIA
-Projeto de Resolução n9 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul, a realizar operação de emprêstimo externo novalor deUS$ 30,000,000.00 (tririta milhões de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de
quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Benedito Canelas, Mendes Canale e Murilo Badaró.
-Projeto de Lei da Câmara nº 72/79, que dá nova redação ao "caput" do artigo 55 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da
Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9 27/81, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 90/81, que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 93/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta mílhões
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por
falta de quornm.
-Projeto de Resoluçã_o n'i' 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 CrS
289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e
sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e cinco centavos). Votação
adiada por falta de quorom.

•
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-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 oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada. VotaÇão adiada por falta de
quornm.
-Projeto de Resolução n"' 7/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Coqueiral (MG) a elevar em Cr$ 31.75(;.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cTilcO cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 68/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar em CrS 48.600.000,00 (quarenta e oito
milhõc::s e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.

•

•

•

•

-Projeto de Resolução n"' 84/81, que autoriza a Prefeitura 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 cenU'vos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução rt<? 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 quornm.
-Projeto de Resolução nº 8/81, 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. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 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 mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta
de quonun.
- Projeto de Resolução nv 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e hum centavos), o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
- 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 de quorum.
- Projeto de Resolução n"' 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"' 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 três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), o montante de sua dívida consolid_ada_. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Resolução nº 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 quonun.
-Projeto de Resolução n"' 101/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceio (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quornm.
- Projeto de Resolução n"' 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros), o mon··
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n"'102f81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvilc (SC) a elevar em CrS 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n"' 108/81, ·que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nov·e mil, dUzentos e cinqüenta
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e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Requerimento n<? 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quornm.
- Requerimento n"' 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 quonan.
- Requerimento nº 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, para o PrOjeto de Lei do Senado n"' 240/80, do Senador Franco
M ontoro, que estabelece a participação de representantes dos empregados
e empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e
lNAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"' 149/81, do Senador Mauro Benevides, solicitan·
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo intitulado ··o
Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do
economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do Brasil, edição de
23/06/81. Votação adiada por falta de quorum.
.;:_·Requerimento n'?"Jl3/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado nv 156/79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n"' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscais, na área da SUDAM,
da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
domiciliadas na Amazônia Legal e dâ outras providências. Votacào adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 357/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juricidade). Vqtação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe--s-obre a Lei Orgânlca da Previdência Social. (Apreciação preliminar
da constitucionalidade), Votação adiada por falta de quonm-z.
- Projeto de Lei do Senado nº 146(80, do Senador Orestes Quéicia,
que isenta o impOsto de renda o 139 salário. {Apreciação preliminar da
constitucionalidad_e). Votação adidada 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"' 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
sob restada por falta de quorum para votação do Requerimento n"' 309/81.
1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Emenda, apresentada pelo Sr.
Murilo Badaró, pretendendo estender o Fundo Partidário à sublegenda.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Cobrança de anuidade nas
escolas superiores oficiais.
SENADOR LEITE CHAVES- Visita do Presidente da República
em exercício, Aureliano Chaves, ao Congresso NacionaL Greve dos professores no Estado do Paraná.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Trabalhos do "Simpósio
sobre o Sistema Tributário Nacional", ralizado por iniciativa da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, no corrente mês.

SENADOR PEDRO SIMON- Sugestões da Câmara de Indústria e
Comércio de Caxias- do Sul:-Rs a propósito das anunciadas modificações
na atual legislação previdenciâria.
SENADOR GASTÃO MULLER- Criação do Parque Nacional do
Pantanal de Mato Grosso e a necessidade de preservação da fauna e da
flora pantaneíra.
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SENADOR MAURO BENEVIDES - Majoração das tarifas de
energia elê-trica.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 167• SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 1981

2.1- ABERTURA

2.2- ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n' 14/80 (n' 41/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre os usos pacíficos da
energia nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980. Aprovado. Ã Comissão
de Redação.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<.?
216/81 (n' 364/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Armando
Frazão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente junto

Setembro de 1981

à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura,

República Francesa. Apreciado em sessão secreta.

2.3- MATERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Resolução n• 14/80, apreciado na
Ordem do Dia da presente sessão4 Aprovada, nos termos do Requerimen...
to n<.? 329, de 198L Aprovado. À promulgação,
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-

Do Sr_. Evelásio Vieira, proferido na sessão de

4 -

28~9~81

RETIFICAÇÃO

-Ata da 155• Sessão, realizada em 17-9-81
5 - MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

..

'

ATA DA 166~ SESSÃO, EM 29DE SETEMBRO 'DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO E CUNHA LIMA
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Josê Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana
- Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João LúcioLuiz _Cavalcante- Teotônio-Vilela- Lourival Baptista- Dirceu Cardoso
-Amaral Peixoto- Itamar Frãnco __ Murilo Badaró- Henrique Santillo
- José Fragelli - Mendes Canale - Affonso Camai'go - Josê Richa EvelásiO Vieira - Arno Damiani
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. !<.?-Secretário procederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

"

deral, nos termos da Lei n.0 6.873, de 3 de dezembro de 1980, que
estima a receita e fixa a despesa do Distrito Flederal.
O art. 8. 0 ? item I, do- citado dispositivo legal autoriza abertura de __ Crédito Suplementar até o limite de 40-% da receita
crçada, resultando no teto máximo de Cr$ 8. 768.634.000,00. Entretanto, apesar do esforço de nossa gestão em conter os dispêndios dentro do referido limite~ os encargos gerados no desempenho da .política de pessoal, com reajustes semestrais e a
crescente demanda de recursos para fazer face a desvalo~ação
da moeda, determinaram a solicitação de novo limite.
---Além do incremento das despesas com pessoal, decorrente de
dispositivos legais há que se considerar também as conclusões
de obras_ de urbanização e cumprimento dos programas de trabalho de diversas unidades orçam·&ntária.s que geraram a neces~idade do Governo do Distrito Federal em recorrer ::t abertura
de Créditos Adici-onais para atender a esses compromi ~sos.
O quadro a seguir mostra a posição do U.mite, com :.:t abertura
de- Créd:tos Suplem·entares .até o mês de agosto do corrente exer~
cício.

•

Limite (Situação em agosto de hHü)

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, subn:etendo à deliberação do Senado
projeto de lei:

MENSAGEM N• 278, DE 1981
(N• 435/81, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
N?s .te~rmos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da
Const1 tUiçao, tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de EXposição de Motivos do
Sr. Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
"autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 4.DDD.DOO.DDD,DD (quatro bilhões de
cruzeiros) e dá outras providências".
Brasília 28 de setembro de 1981. - Aureliano Chaves.

E.M.E.
N. 0 16/81

Brasília, 24 de setembro de !981
Excelentissimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter_ à superior consideracão de Vossa
Excelência, para posterior encaminhamento ao Senádo Federal
o anexo Anteprojeto de Lei, objetivando -elevar .em ............ .
Cr$ 4. DOO. DOO. DOD,DO o limite de autorização para abertura de
Créditos Suplementares. concedido ao Gov·erno do Distrito Fe-

cr;::dito~

Suplementares abertos a conta de:
Exces~o de arrecadação. Anulação de dotações,
Reserva ·de Contingência, Superávit financeiro e Operaçées de Crédito, até 31-8-81 ..
6.572.413.303
Limite autorizado ............................ .
8. 768.634. DOO
Saldo do liml te .............. _................ ,
2.196.220.697
A previsão de despesas a serem efetuadas e que dependem
de ~bertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente. no
per1odo de se-tembro a deze:mbro, a conta do limite ob}eto da presente solicitação atinge o valor do Cr$ 4.DOD.OOO.OOO,OO, cuJo d"talhamento é demons1.rn.do no :~ntepr.ajeto de Lei em anexo.
. ·Para o_ custeio das despesas demonstradas, o Governo do Distnto Federal contará com recursos oriundos do excesso de arreca::ta-:;ão e Superávit financeiro de suas receitas próprias nos segUintes valores:
-

Excesso de Arrecadação, inclusive (Operações
de Crédito) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 3.983.628.000.00
--Sup-erávit Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
16.372.0ü0,C.O
TOTAJ. .................................... 4.000.000.000,00
Diante do exposto, fica o Governo do Distrito Federal na contingência de recorrer à abertura de Crédito Adicionais. não somente para suprir as necessidades de recursos não considerados por imprevisíveis - em suas diversas atividades contempladas na
Lei de Meios vigente, bem como para possibilitar a lliproprla.çii.o
de novos ingr-essos em sua receita. O quadro a seguir demonstra
a posição dos Créditos Suplementares para o corrente exercício:

Créditos realizados .. . . . . . . . . .. . .. .. ... .. .. .. . .
Créditos previstos com limite disponivel ...... .

6.572.413.303
2.196.220.697

•

Créditos previstos sem limite autorizado ..... .

Total de créditos ............ ·~ ···~-- ...........•
Limite autorizado ............................ ~
Limite solicitado .................... ; ........ .

•

4.000.000.000
12.768.634.000
8.768.634.000
4.000.000.000

Assim, considerando que o total da_ despesa a_ ser incorporada
ao Orçamento vigente, através de Crédito Suplementar atinge o
montante de Cr$ 12.768.634.000,00 e que alJenas ............... .
Cr$ 8. 768.634.000,00 foi autorizado pela referida Lei, fica evidenciado a necessidade da pretendida autorização para suplementações em mais Cr$ 4.000.000.000,00.
Pelas razões expostas, tenho a honra de submeter a apreCiação de Vossa Excelência a presente ~proposição no sentido de ampliar o limite de crédito a serem abertos, .para a realização das
suplementações, ensejando ao Governo do Distrito Federal desincumbir-se dos compromissos assumido no corrente exercj.cio financeiro .
>Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos
de alto apreço e distinta consideração. - Ai~ Alceb!ades Silveira
Lamaison, Governador.
·
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 281, DE 1981-DF
Autoriza o Govemo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 4.000.000.000,00
(quatro bilhões de crJJ,ZeirQ:S) e dá outras providências.

o

..

senado Federal decreta:
Art. 1.° Fica o G<>verno do Distrito Federal autorizado a abrir
créditos suplementares ao: seu Orçamento aprovado pela Lei número 6.873, de 3 de dezembro de 1980, até o limite de .............. .
Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) utilizando os
recursos provenientes do superávit financeiro e do eXC!e.Sso de arrecadação, ·Previstos em conformidade com o § 2.o e o § 3.0 do art. 43
da Le1 n.o 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2.0 Na forma e no !Imite definido no art. 1.0 desta Lei
o superávit financeiro e o ·exe~sso d·e arrecadação das receitas dÓ
Gove_rno do Distrito Federal, lndependentemente de origem e de
destina~ão especifica, serão aplicados no reforço da seguinte programaçao:
llOO - Gabinete do Governador . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000,00
1101 - Gabinete do Governador
ll01.03070202.003- Assesso•amento Superior ..
1300 - Secretaria do G<>verno ............... .

50.000. ooo,oo
200.000.UOO,OO

da Secretaria do Governo
Secretaria de Administração ......... .

200.000. 000,00
200.000. 000,00

1401 - Secretaria de Administração
1401.03070252. 087 - Conseryação, Ampliação e

200. 000. 000,00
200.000.000,00

1500.15844942.031 -Programa de Formação de
Património do servidor Público - PAISEP ...•...•••

100.000.000,00

1000 -

Administração e Controle
Fazendário .............. .
Se.cl;lltarla de Educação e Cultura ... .

1500.03080212.035 1600 -

Secretaria de Educação e Cultura Entidade ·supervisionadas
1602. 08421882.839 - Manutenção do Ensino do
1.0 Grau.········~-~~-··-··
1602.08070212.841 -Manutenção das Atlvidades
da Fundação CUltural do

100.000. 000,00
100.000.000,00

1602 -

DIF •..•..••..• ·•·•••··•••·

1700 -

Secretaria de Saúde

1700 - secretaria de Saúde
1701.13750212.043 - Manutenção

das Atividades da Secretaria de Saúde
1702.13754282.844- Manutenção das Ativ!dades
da Fundação lHos pi talar do
DF . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
1800- Secretaria de Serviços Sociais . . . . . . . . . .

da. Secretaria de ,serviç.osSociais ............... _.. _
1802.15810212.847- Manútençao das Atividades
da Fundação do Serviço Social ......•................
1802.15810212.847- Manutençãodas Atividades
..
da :Fundação do Serviço social .........•............
1900 - Secr,etarla de Viação e Obras
1901 - secretaria de Viação e Obras
1901.16915751.101 - Irilplantação de Viação e
Obras Complementares de

Urbanização ... : ......... .
Manutenção das At!vidades
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACA:P ......... .
19n2 .16830212.849 - Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem do DF ............ .
2000 - Secretaria de Serviços Públicos ....... .

50. 000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
600.000 . 000 .oo

500.000.000,00

1902 .1C070212 .850 -

Secretaria de Serviços Públicos
Manutenção das At!vidades
da secretaria de Serviços
Públicos ................. .
2004.1G600212.054- Manutenção das Ativldades
do Serviço Autónomo da
Limpeza Urbana ......... .
2_!00 -_Secretaria de Agricultura e Produção ..

50.000.000,00
50. 000. 000,00
160. 000. 000,00

2001 -

2001.03070212.051 -

50.000.000,00

100.000.000,00
50.000.000,00

2101 - Secretaria de Agricultura e Produção
2101.04070212.055 - Manutenção das Atlvidades

da Secretaria de Agricultura e Produção .......... .
Secretaria de Segurança Pública ..... .

50.000.000,00
500.000.000,00

2201 - Secretaria de Segurança Pública
2201.06301742.058- Manutenção das Atividades

da Secretaria de Segurança
Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2203.06301772.060- !Manutenção das Atlvidades
da Polícia Mllltar do DIF • •
3900 - Reserva de Contingência
3900.99999g99.999- Reserva de Contingência . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

execuçao de Obras em prédios próprios do poder público .............•.......
Secretaria de Finanças ........•.......

•

~753

1801 - Secretaria de Serviços Sociais
1801.15810212.045 -Manutenção das Atividades

2200 -

1301 - Secretaria do Governo
1301.03090212.010 -Manutenção das Atividades
1400 -
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400.000.000,00
lOO.OOO.OOO.úO
800.000.000,00
4.000.000.000,()0

Axt. 3.0
revog~.das

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaÇão,
as disposições em contrário.
LEGISLAÇJf.O CITADA

LEI N.0 4.320, DE 17 DE MA!RÇO DE 1964
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pela. Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei n. 0 4.320, de 17 de março de 1964 (que estatui
normas gerais de d~reito financeiro para elaboração e oon ~
trole dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, d~s
MWlicí:p!os e do Distrito Federal).

50.000.000,00

50.000.000,00
1. 050. 000. 000,00

1.000.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00

Art.. 43. A abertura dos créditos 5Uplementares e espec:als
depende da existência de recursos disponíveis para oco-rrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 2.0 Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva
entre o ati v-o finance:ro e o passivo financeiro, conjugando-seJ ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito a el·e.s vinculadas.
__
§ 3. 0 Entende-se por execesso de arrecadação~ para os fins
deste artigo, o sa:do positivo das diferenças, acumuladas mês a mês
entre a arrecadação pl"€vista e a r-ealizada. con!iderando-se, ainda;
a tendência do exercício.
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LEI N. 0 6.873, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal
para. o Exercício Financeiro de 1981.
O Presidente da República:
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O Orçamento__do_ Distrito Federal para o exe,rcicio
financeiro de 1981, composto pelas re-ceitas e de.spesas do Tesouro,
dos órgãos da Administração- Indireta e das Fundações, estima a
Receita em Cr$ 24.273.660.000,00 e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2.0 A Receita do Distrlfu Federal será real!zada de aeordo
com o seguinte desdobramento:
1.

Em Cr$ 1.000
RECEITA DO TESOURO
1.1 - ·Receitas Correntes ........ ~ ..... -_-. ......... . 20.357.091
7.598.201
Receita Tributária
Receita Patrimonial .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. ..
392.781
Receita Industrial .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. ..
28.500
Transferêneias COrrentes .. .... .. .. .. .. .. . 11.940.909
Receitas Diversas .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .
396. 700
1.2 -Receitas de Capital .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .
1.564.494
TOTAL .................................... 21.921.585

2.

RECEITA DOS óRGliOS DA ADMIN!STRAÇ.Ií.O
lNDIRETA E DAS FUNDAÇõES (EXCLUíDAS AS
.
TRANSFIER.:élN'OMS DO 'I1ElSOUR0)

2.1 - Receitas Correntes ...................... ~ 2.187.375
164.700
2.·2 -Receitas de Capital .................... ..
TOTAL ................................. ..
2.352.075
TOTAL GERAL DA RECEITA . . . . . . . . . . . . . 24.273.660
Ar. 3.o A Receita do D'..strlto F'Bderal será real!zada:
Pelo Tesouro, mediante arrecadação de tributos, fundos

I -

e outras Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a legislação em vigor, relacionada no Anexo I, da presente Lei; e
U - pelos órgãos da Administração Indireta e Fundações, na
forma prevista em seus respectivos Estatutos e/ou Regimento.
Art. 4.0 A Despesa do Distrito Federal d!vldir-se-á em:
I - despesa do Tesouro; e
U - despesa dos órgãos da Administração Tnidlreta e Fundações, excluídas as transferências do Tesouro.
Art. 5. 0 A Despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do
artigo anterior, .será realizada de acordo- com a discriminação estabelecida no Anexo II da presente Lei, obedecidos os seguintes
desdobramentos:
1.

DESPESA POR FUNÇ.Ií.O
Em Cr$ 1.000
Leg;.slativa ..................................... .
176.326
Judiciária ...................................... .
Administração e Planejamento .................. .

11.677
4.556.25{;

Agricultura .................................... ..
465.297
Defesa Nacional e Segurança Públlca ........... .
2.246.967
B. 693.549
Educação e Cultura ......... -.. ~ .. ········-~·······
Habitação e Urbanismo ........................ ..
2.490.154
Indústria, Comércio e serviços .................. .
60.008
Saúde e Saneamento ...... ·- .................. ..
3.494.428
Trabalho ....................................... .
22.850
Assistência e Previdência ... _, ................... .
1.212. 918
Transporte . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .
741.156
SUBTOTAL ................. , ................. 21.171.585
Reserva de Con+ingêncla . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .
750.000
TOTAL ...................................... 21.921.585
2.

DESF\ESA POR UNIDADE OOÇAMENTARIA
Tribunal de Contas do Distrito Federal .......... .
Gabinete do Governador ........................ .
Departamento de Turismo .................... ~· ..

176.326
135.158
56.650
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Dep.artamento de Educação Física, Esportes e Re65.165
·creação ........................ · · · --- .-. · · · · · ·
Conselho Penitenciário do Distrito Federal ....... _
11.677
Procuradoria Geral ............................. .
131.985
secretaria do Governo .......................... .
631.437
Administração da Cidade Satélite do Núcleo Bandteirante ..................................... .
36.896
Região Adminisbra'iva II - Gama ............ .
65.848
133.241
Região Administrativa m - Taguatinga ...... .
Região Administrativa IV - Brazlànd!a
26.292
Região Administrativa V - SObradfnho ........ .
46.447
Região Admlnistrati'l'a VI - Planaltina ........ .
29.700
Administração do Setor Residencial, Industrial e
Abastecimento . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . .
44.625
Secretaria de Adin.inistração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.J19'.855
Instituto de Desenvolvimento de R~ursoo Humanos
62.405
SecretaTla de Finanças .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .
2.686.614
Secretaria de Educação e Cultura ....... ~........
5.554.470
Secreta;rla de Saúde . . .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. ...
3.316.375
Instituto de Saúde do Distrito Federal . . . . . . . . . . .
60.453
335.500
Secretaria de Serviços So·ciais ................... .
Secretaria de Viação e Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.093.374
739.879
Secret-a·ria de Serviços PúbUcos ................. .
45.821
Administração da EF:tação ltodoviária de Brasllia
332.592
Serviço Au'ônomo de Limpeza Urbana ......... ..
468.655
Secreta;ria de Agricrutura e Produção ........... .
929.349
Secr-etaria de Segurança Públicg, ............... .
1.132.189
Polícia Militar do Distrito Federal ............. .
702.607
Corpo de Bombeiros do D:strlto Federal ........ .
SUBTOTAL .................................... 21.171.585
750.000
Reserva d-e Contingência ....................... .
'I1QTAL . . . . . . . .. . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ... .. . 21.921.585
Art. 6.0 A Despesa dos órgãos da Administ,ação Indireta e
das Fundações, a qu·e se refere o Item II do art. 4.0 desta Lei
será realizada de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta sua 'composição por função e respectivos órgãos
incumbidos de sua realização:
Em Cr$ 1.000
1. DESPESA POR FUNÇAO
Administraç§.o e Planejamento ................. .
Agricultura ..................................... ·
·Despesa Nacional e Segurança Pública ......... .
Educação e Cultura ........................... ..
Habitação e Urbanismo ........................ ..
Saúde e Saneamento .......................... ..
Assistência e Previdência ...........-............ .
Transporte ...................................... .
TOTAL ..................................... .
2. DESPESA POR óRGlí.O (Excluídas as Transferências do T-esouro)
Comn.anhia do Desenvolvim-ento do Planalto Central - CODEJ?LAN ......................... .
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
- NOVACAP ............................... .
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal -DER-DF ........................ .
Departamento de Trânsito do n:.strito Federal DETRAN ................................... .
Fundação Cultural do Distrito Federal - FODF ..
Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal
- FSSDF ................................. ..
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal- FZDF
E:. upresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
-

EMATER ................................ .

240.534
284. 79n
1. 730
10.000
504.185
1.142.806
18.360
149.670
2.352.075

240.534
504.185
1.400
150.000
10.000
1.142.8C6
: 18.360
230.100
54.690

TOTAL ..................................... . 2..352.075
TOTAL GERAL DA DESPESA ............... . 24.273.660

.

•

•

Parágrafo umco. Os orçam-entes dos órgãos da Administração Indireta e das Fundações, aj:)tõv:aàos de conformidade com a
legis:ação vigente, deverão discriminar as receitas por fontes e
categorias econômieas e a.s despesas por funções, programas, subpr.ogramas,

pr.aJe~os

e atividade."=:.

Art. 7.o No interesse da Administração, o Governador do Distrito Federal poderá designar órgãoa Centrais para movimentar
dotações atribuídas às unidades orçamentárias.
Art. 8.0 O Governo dO Distrito Federal fica autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (qua-

renta po·r cento) da Receita orçada, fazendo uso dos recursos previstos no art. 43,

•

§

1.0 ,- da Lei n.0 4.32{), de 17 de março de 1964;

II _;_ tomax medidas necessárias para ajustar oo dispêndios ao
efetivo comportamento da Receita;

III - realizar -Operações de crédito, por antecipação da R_eceita, obedecido o limite previsto na Constituição;
IV - incorporar ao Orçamento do Distrito F-ederal, os crédisuple,ment:ares concedidos p.ela União, durante o exercício, respeita'lios os valores e a destinação progr.amática.
~<ls

Art. 9.0 O Governador do Distrito Federal aprovará, até 31
de dezembro de 1980, quadros de detalhamento dos projetas e atividades integrantes do Orçamento.

•

Art. 10.
de 1981 .

Art. 11.
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Esta Lei entra em vigor a partir de 1. 0 de janeiro
Revogam-se as disposições em contrário.

O acréscimo previsto na Receita do Distrito Federal apresenta
a seguinte classificação:
RECEITA
Código

Valor
Cr$

Especificação

1000.00.001100.00.001120.00.00 1121.00.00 1121.04.00 -

Receitas Correntes
Receita Tributária
Taxas
Taxas pelo Exercício de
Poder de Policia
Taxa de IJmpeza Pública

315.000.000,00

Os recursos provenientes da implantação da Taxa de Limpeza
Pública serão aplicados Integralmente na área, em dois projetas
do mais alto slgnl!lcado para a Capital da República: Oon.strução,
Montagem e EqUipamento da Central de Tratamento de Lixo e
construção das Sedes Distritais de Limpeza Urbana, com a classificação a seguir:

DESPESA
órgão
UU!da<le
Função
Programa
Subprograma
Projeto Códiro

2000 - Secretaria de Serviços Públicos
2004 - Serviço Autônomo de !Jmpeza Urbana
10 - Habitação e Urbanismo
60 - Serviços de Utilidade Pública
025 - Edificações Públicas
1.119 - CONSTRUÇAO DAS SEDES DISTRITAIS
DE LIMPEZA UiRBANA
Elemento de Despesa

Valor
Cr$

Brasília, 3 de dez.embr~a de-19130; 159.ó.da Independência ,e 92. 0
da República.-.:....__ -J"oão Figueiredo.

MENSAGEM

•

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado Federal estimativa de receita a ser incorporada à proposta orçamentária do Distrito Federal

para 1982:

•

Obras e Instalações
46. {)9{). 000,00
4.1.1.0
Projeto- 1.120- CONSTRUÇAO, MONTAGEM E EQUIPAMENTO DA OENTRAL DE TRATAMENTO
DB LIXO
Código
4.1.1.0

MENSAGEM N' 279, DE 1981
(N• 436/81, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 57, inciso IV, combinado com o artigo
17, parágrafo 1.0, da Con.stituição Fe<leral, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências estimativa de receita a
ser incorporada à proposta orçamentária do Distrito Federal para
1962, em decorrência da Lei n. 0 6.945, de 14 de setembro.de 1981,
que institUI a Taxa <le Limpeza Pública, e fixação da correspondente despesa, conforme justifica a anexa Exposição de Motivos
do Senhor Governador do Distrito Federal.

30 4755

Elemento de Despesa
Obras e Instalações

Valor
Cr$
266.910.000,00

Ao .ensejo, apraz-me renovar a Vossa Excelência oo protestos

do meu profundo respeito e da mais alta consideração. -. Aimé
Alcibiades Silveira Lamaison, Governador.
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de comunicação:

No 280/81 (n' 437/81, na origem), de 28 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República

nos 304, 314, 340, 593 e 602, de 1980.
EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista n' 05, de 1981
Em 29 de setembro de 1981
Manifestações contrárias às alterações propostas na Previdência Social:

A proposta orçamentária do Governo do Distrito Federal foi
encaminhada a essa Casa do Congresso Nacional pela Mensagem
n.0 335, de 31 de agosto de 1981, transforman<lo-se no Projeto de
Lei do Senado n. 0 236, de 1981 (DF), que "estima a Receita e Fixa
a Despesa do Distrito Federal para o Exereiclo Financeiro de 1982".
Brasllia, 28 de setembro de 1981. - Aureliano Chaves.

E.M.E
N:0 015/81-GAG
Brasília, 24 de setembro de 1981
É::(ooientissimo Senhor Presidente· da República:
Tenbo a elevada honra de submeter à superior consideração
de Vossa l!:xcelência as Receita e Despesa a serem incorporadas
à Proposta Orçamentária do Governo do Distrito Federal para o
exercício de 1982, que se encontra no senado·l"ederal para apreciação.
A Receita do Distrito Federal, em decorrência da Lei n.o 6.945,
de 14 de setembro do corrente ano, que institUI a Taxa de Limpeza
Pública no Distrito Federal, deverá sofrer um acréscimo de
Cr$ 315.000.000,00 (trezentos e qUinze milhões de cruzeiros),
para o .próximo exercício financeiro, atingindo o montante de
Cr$ 00.268.798.000,00 (sessenta bilhões, duzentos e sessenta e oito
milhões, setecentos e noventa e oito mil cruzeiros).

SÃO PAULO
- da Câmara Municipal de Cruzeiro;
- da Câmara Municipal de Çampinas;
- da Câmara Municipal de Durinhos;
- da Câmara Municipal de Guarujá;
- da Câmara Municipal de Bebedouro;
- da Câmara Municipal de Caçapava;
- da Câmara Municipal de São Carlos;
- da Câmara Municipal de Tupi Paulista;
- do Sindicato dos Ceramistas de Jundiaí;
-do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas;
- do Sindicato dos Engenheiros do Estado;
- do Sindicato dos Metalúrgkos de Mogi das Cruzes;
- do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar São Paulo;
- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Otica do Estado;
- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Vidros, Cristais, e
Espelhos e de Cerâmica de Louça de pó de pedra e de Porcelana e de Louça
de barro de Pôrto Ferreira;
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Barretas;
- do Sindicato dos Empregados em estabelecimentos Bancários de Tupã;
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- do Sindícato dos Lmpregados DesenhistãS Técnicos, Artísticos e Irldustriais Copistas, ProjetisülS-Técnicós e Auxiliares do Estado;
- do Sindicato dos TrabalhcldOres nas Indústrias de Ceiâmicas, da
Louça de pó de pedra, da Porcelana e da Louça de barro, de Pedreira;
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Rio
Claro;
- do Sindicato dos Publicitários, dos Agenciadores de Propaganda e
dos Trabalhadores cm Empresas de Propaganda do Estado;
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado;
- da Câmara Municipal di:: B"atatais;
-- - da Federação de Profissionais em Enfermagem, Técnicos, Duchistas,
Massagistas e Empregados _em Hospitais e Casas de Saúde do Estado;
- da Sra. lraci Alves dos Santos - de São José dos Campos;
- da Câmara Municipal de MOgi das Cruzes.·
PARANÃ

PARÃ
- da Associação Comercial de Santarém;
-da Associação Comercial e Industrial de Icoarací;
-do Clube de Diretores Lojistas de Belém de Nicolíno de Castro Campos - Castanhal.
RIO DE JANEIRO
- da Federação Nacional dos Estivadores - Rio de Janeiro;- da Associação dos lndustriários Aposentados da Regíão Sul Fluminense - São Paulo:
- de Dagico Linério Alves - Volta Redonda;
- de Antônio Pereira Sobreira Filho - São Gonçalo.
RORAIMA
- da Câmara Municipal de Boa Vista.
Manifestações faVoráveis às alterações propostas na Previdência Social:

- da Câmara Municipal de Cambé;
-da Câmara Municipal de União da Vitória;
-do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel Celulose, Pasta
de Madeira para papel e Papelão de Telêmaco Borba;
- do Clube dos Gerentes de Bancos de Londrina.

SÃO PAULO
- do -ClU-be Marajoara de Tupã;
- da Associação dos Profissionais Contabilistas de Tupã;
-da Cooperativa -dos Produtores de Leite da Alta Paulista Ltda- de
Tupã.

MINAS GERAIS

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Do Expediente lido consta
o Projeto de Lei do Senado n~' 281 /81-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 4.000.000.000,00
(quatro bilhões de cruzeiros) e dá outras providências.
A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do
Distrito Federal e de Finanças, recebendo emendas na primeira delas, pelo
prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do artigo 141, item II, alínea
"b", do Regimento Interno.

-

da Câmara Municipaf de- DivinópOlis;
da Associação Comercial e Industrial de Paracatu;
da Diretoria do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte.

RIO GRANDE DO SUL
-do Doutor José João Santin- Prefeito- de-Marau;
- da Câmara Municipal de Carazinho;
- da Cârnani MuniciPal de Camagua;
- da Câmara Municipal de Caxias- do Sul;
- da Câmara Municipal de Crissiumal;
- da Câmara Municipal de Bom Retiro do Sul;
- da Câmara Municipal de- lbirubá;
- da Câmara Municipal de Estrela;
- da Associação dos Trabalhadores Portuários- aposentados de Porto
Alegre;
-da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Vestuário -Porto
Alegre;
- da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Construção Imobiliária - Porto Alegre;
-da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação- Porto Alegre;
-da Federação dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica, Mecânica
e Material Elétrico - Porto Alegre;
-da Federação dos_Trabalhadores na Indústria de Produtos Químicos
e Farmacêuticos - Porto Alegre;
- da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Fiação e Tecelagem
- Porto Alegre;
-da Federação Profissiomil de EriTei-magem, Massagistas; Empregados
em Hospitais e Casa de Saúde.....:. -Porto Alegre;
-da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários- Porto Alegre;
-do Sindicato dos Trabalalhadores nas Indústrias do Trigo, Milho, Soja, Mandioca, Aveia, Azeite, Óleos Alimentícios, Rações Balanceadas e Arroz, nos Municípios de Guaíba, Canoas, Esteio e São Leopoldo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Do Expediente lido consta, ainda, a Mensagem no 279/81 (no 436/81, na origem), de 28 do corrente,
pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 57, inciso IV,
combinado com o art. 17, § J9, da Constituição, submete à apreciação do Senado estimativa de receita a ser incorporada à proposta orçamentária do Distrito Federal para 1982, em decoi'rência da Lei n"' 6.945, de 14 de setembro de
1981, que institUi a Taxa de Limpeza Pública, e fixação da correspondente
despesa.
A matéria será despachada à Comissão do Distrito Federal, para ser anexada ao Projeto de Lei do Senado n" 236, de 1981-DF.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 282, DE 1981
Revoga- o artigo 4-72

dã:- Cons0Iidaçã.o das LC-is do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ê revogado o artigo 472 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio

de 1943.

Art. 2. 0

Entrará esta lei em vigor na data d·e sua publicação.
Justificação

SANTA CATARINA

duc-entes, eis ç.uç, de modo geral os empregadores evitam ;a, contratação de jovens que se encontram no limiar da convocação para
O serviço militar.

BAHIA

Por outro lado, entre os jovens em idade de pr-estar o serviço
militar <O Estado de S. Paulo, ed. de 9-6-76) em número de

Na. verdade os efeitos dessa garantia legal foram contrapro-

1.300.000, anualmente, menos de 90 mil, ou s-eja, pouco mais de

6% são, efetivam-ente, incorporados.
PIAU!
-

do Presidente da Assembléia Legislativa.
DISTRITO FEDERAL

- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários;
- da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Educação e Cultura.

•

E lido o seguinte

- da Câmara Municipal de Joinvile;
- do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias E.H.T. Elétrico.S FloriailóPolis.

do Sindicato dos Empregados no Comércio -da Cidade de Salvador.

•

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

A finalidade do artigo 472 da CLT foi, sem dúvida alguma a
de prot·eger o trabalhad{)r convocado para prestação de serviço
militar, garantindo-lhe o posterior retorno ao emprego, ao considerar suspenso e não rescindido o seu contrato de trabalho.

-

•

Quer isto dizer que um grande conting.ent-e de trabalhadores
s-ofre, dessa forma, discriminação quando pretende -engajar-se nas
atividades produtivas -em decorrência de uma legislação que ao

invés de protegê-los lhes cria obstáculos na obtenção de emprego

e que, por isso mesmo, pr-ecisa ser revogada, como o faz o presente
projeto.
Sala das Sessêes, 29 de setembro de 1981. Quércia.

Senador Orestes

•
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N. 0 5.452, DE 1. 0 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 472. o afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho
por parte do empregador.
§ 1. 0 Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer
o cargo do qual se afastou em virtude de exigência militar ou de
encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa
intenção, por te!eglrama ou caxta registrada, dentro do prazo

máximo de trinta dias, eontados da data em que se verificar a
respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado

•

J •

(V. arts. 60 e 61, L 4.375, 17-8-64, DOU 3-9-64, LTr 28/717 - Lei
do Serviço Militar).
§ 2.0 Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afas-

tam-ento, S€ assim acordarem as partes inter·e·ssadas, não será
computado na contagem do prazo para a respectiva terminação.
§ 3.0 _ Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a- autoridade competente soUcitar o afastamento do -empregado do serviço ou do local de, trabalho, .sem
que se configure a suspensão do contrato de trabalho.
§ 4.0 O afastamento a que se refere_ o parágrafo anterior
será solicitado Pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada, com audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a
instauração do competente inquérito administrativo.
§ 5.o Durante os prtmeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empregado continuará percebendo sua remuneração
(§§

galhães- Lomanto Júnior- Nelson Carneiro- Tancredo Neves- Ama~
ral Furlan - Orestes Quércia - Lázaro Barboza - Benedito Canelas Gastão Müller- Vicente Vuolo- Leite Chaves- Jaison Barreto- Paulo
Brossard - Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, como foi
anunciado, faremos agora a suspensão da sessão por uma hora, para que os
Srs. Senadores possam receber aqui a visita do Senhor Presidente em exercício, Dr. Aureliano Chaves.
(A sessão é supensa às 15 horas e /5 minutos e reaberta às /6 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reaberta a sessão,
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às i8 horas e 30 miriutos, destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9
14, de 1980, e da Mensagem Presidencial n9 216, de 1981, relativa à escolha do
Sr. Sérgio Armando Frazão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente junto à OrganizaçãO das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura, República Francesa.

o' SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência comunica
que resolveu transferir, para as 19 horas e 30 minutos, a sessão conjunta anteriormente convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenãrio da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Item 1:

S.O a 5. 0 incluidos DL 3, 27-1-66, DOU 27-1-66, LTr 30/94).

Continuação da votação em turno único, do Projet:o de Resolução n9 49, de 1981 (apresentado pela Comissão de Fin~nças como
conclusão de seu Parecer n9 361, de 1981, com v-oto vencido do Se~
nadar Affonso Camargo) que autoriza o Go-verno do Estado do
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos),
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da Comissão de
Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Canale, e
- de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n9 1-CF, com voto vencido
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido será publicado e remetido às comissões-- conlpetentes.

•

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr&. Senadores:
Às 15 horas e 30 minutos~ de hoje, o Senado Federal receberá a visita de
Sua Excelênciá-à Dr. Aureliano Chaves, que é o Vice~ Presidente da República, no exercício da Presidência.
O Dr. Aureliano Chaves fez questão de visitar o Congresso, como uma
das suas primeiras atividades no exercício da Presidência da República. Depois de entendimentos com o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, esta
visita será feita às duas Casas, separadamente.
De modo que, às 15 horas e 30 minutos, Sua Excelência será recebido
por mim, com os meus colegas da Mesa Diretoi'a, na rampa de acesso ao Salão Negro, e nós o conduziremos até o Salão Nobre, onde os Srs. Senadores
serão convidados para receber Sua Excelência o Presidente da República, em
exercício.
Os Presidentes Nacionais de Partidos e os Líderes são solicitados a ficar
na primeira fila, e, nesta altura, o Presidente, naturalmente sem fazer discurso, porque não pretende fazer discurso, dirá da sua alegria de estar entre nós,
o que naturalmente também corresponderá a um sentimento semelhante que
nós expressaremos como Presidente da Casa. Sua Excelência confraternizará
com os Srs. Senadores por 20 minutos, findo os quais nós o levaremos novamente, pelo trajeto inicial, no sentido inverso, até o Salão Negro, onde Sua
Excelência será recebido pelo Presidente da Câmara dos Deputados. A partir
daí, a visitá Será feita à Câmara dos Deputados, inclusive até a saída de Sua
Excelência do Congresso.
De maneira que, havendo oradores inscritos, eu gostaria que o Plenário
concordasse que levantássemos a sessão às 15 horas e 15 minutos, o que daria
tempo perfeito para o primeiro orador inscrito, que é o Senador Luiz Cavalcante, que cede a vez para que o Senador Evelãsio Vieira possa usar da palavra exatamente nos termos regimentais. Então, ao fim do discurso do Sen-ador Evelásio Vieira, suspenderemos a sessão por uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) nobre Líder Evelásio Vieira.

Concedo a palavra ao

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Luiz Fernando Freire- Martins Filho- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy Ma-

Passa-se ã

ORDEM DO DIA

(As Comiss6es de Constituição e Justiça e de Legislação Social.!

•

Quarta-feira 30 47S7

Aprovado o projeto em sessão anterior, passa-se à apreciação da

emen~

da.

Em votação .
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, Srs. Senadores:
Pela undécima vez, voltamos à tribuna para manifestar o nosso pensamento de estranheza ante a possível atitude da Maioria da Casa que pretende
aprovar na sessão de hoje o projeto que concede empréstimos de 30 milhões
de dólares ao Estado de Mato Grosso do Sul, 30 milhões de dólares, Sr. Presidente, que correspondem em nossa moeda 3 bilhões de cruzeiros que vamos
jogar na circulação deste País inflacioriado.
Sr. Piesidente, requeiro que f3ça passar as minhas mãos o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• será atendido. Pausa.)

O SR. DIRCEU CARDOSO - A nobre Assembléia de Mato Grosso
do Sul autorizou o Governo, segundo lei autorizativa daquela Casa, a contrair um empréstimo de 150 milhões de dólares que, Sr. Presidente, a Cr$
100,00 cada dólar, representariam quinze bilhões de cruzeiros, quantia maior
do que a emissão da Casa da Moeda brasileira, em um mês, do que o dinheiro
em circulação neste País.
A lei que a Assembléia votou foi a de n9 189, de 18 de dezembro de 1980,
que autoriza o Governo a contrair um empréstimo de cento e cinqUenta milhões de dólares. O pedido vem, apenas, de trinta milhões, mas os outros virão ?epois. Primeiro, para adoçar o Senado, pedem só trinta milhões; depois,
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virão os cento e vinte restantes. Os trinta, Sr. Presidente, são como uma espécie de assobio, a cantiga virá depois, os cento e vinte virão depois.
E nesta lei, Srs. Senadores, como incluso na lei, como anexo à lei, como
parte incorporada à lei, diz o art. 29:
''Os recursos provenientes desta operação de crédito destinam-se à implantação do sistema viário constante no a_nexo desta lei."
Está aqui o anexo do sistema viário, que está orçado em dez milhões,
quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e três cruzeiros.
Pois bem. Depois desta Lei n'>'l89, houve a reformulação do projeto aqui
na Casa, por iniciativa do nobre e ilustre Senador Benedito Canelas. Houve
uma reformulação.
Então, voltou a Assembléia a aprovar nova lei - estou lendo aqui no
processo, extmindo do processo- e a nova lei foi esta, a Lei n~' 219. Ouça o
Senado o que se fez com esse projeto, Sr. Presidente. Diz a Lei n9 219, de 6 de
maio de 1980:

Sr. Presidente, Sr:;. Senadores, pediria que remetêssemos à Comissão de
Finanças, para, pelo menos, verificar este desvão: não há o plano viãrío, o anterior ror-revogado pela lei posterior. Então, o Governo faz o que quiser, emM
prega em campo de futebol, em estádio de futebol, em retificação de rio, emprega em que quiser os 30 milhões de dólares. Depois iremos buscar os 120
milhões de dólares, que a Assembléia Legislativa vai aprovar e que-correspondem a 12 bilhões de cruzeiros. Hoje o Senado concede apenas três bilhões
de cruzeiros, que vão aumentar a moeda circulante no País, que vão inflacionar a inflação, que vão tornar menos aquisitivo o valor do cruzeiro; vão
·
aguar, vão diminuir, vão rninimi":úu o valor cruzeiro.
-Creio que a Comissão vai atender isto, qual seja, pedir o plano viário,
que não existe, pois a lei rasgou o plano viário, revogou, e vamos deixar que o
Governo do Estado aplique o dinheiro corno quiser e corno entender.
Era o que tinha a dizer. Se não houver a resposta ao meu pedido, vou pedir verificação de votação. {Muito bem!)

''Os recursos provenientes desta operação de crédito destinamse à implantação do sistema viário de apoio à produção agrícola."
Não faz referência ao que veio em anexo. Acabou com o plano.
Srs. Senadores, não estou falando para uma Câmara Municipal. estou
falando para o Senado da República. Estou falando, Sr. Presidente, para uma
Assembléia onde se sentam quinze ex-Governadores de Estado, onde se sentam cinco ex-Ministro de Estado, onde se senta um ex-Chefe do Governo deste País, onde se sentam cerca de quinze ex-Secretários de Estado; Prefeitos, temos inúmeros aqui, temos doze eX-Secretários de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço ao assistente de plenário que traga o processo, mesmo que ele esteja dilacerado.

Sr. Presidente, diz essa lei que revoga a outra, e não fala mais no plano
viário. Então, entrou o Governador neste projeto, com um plano viário escrito à máquina, Sr. Presidente, alterando aquilo que a Lei n9 189 estabeleceu.
Sr. Presidente, não falo para uma Casa de neófitos, de catecúmenos; falo
para urna Casa de Senadores. Cinco ex:.:Ministros, quinze ex-Governadores,
que governaram os seus Estados com rigor na administração das coisas públícas, na fiscalização dos dinheiros públicos, vários ex-Ministros de Estado, a
começar pelo ilustre Presidente Jarbas Passarinho, duas vezes Ministro, da
Educação e do Trabalho, que administrou a coisa pCiblíca minuciosamente,
deletreando dispositivos legais para que não se Cometessem faltas; exSecretários de Estado há dez ou doze com assento no Senado.
A Casa tem que conhecer esse plano viário. Eu convocaria o ilustre Líder
do Governo para que pedíssemos à Comissão de Finanças, que é o órgão que
tem competência no assunto, que solicitasse o plano viário.
Sr. Presidente, aqui houve um processo de mágica, houve um processo
de prestidigitação; tirou-se da cartola o pombo ou o coelhinho, alterou-se o
plano viário, não tem o plano viãiio, e nós vamos conceder- três bilhões de
cruzeiros para fazer um plano que vai sair da cabeça do Governador, ao seu
1lvedrio, à hora que ele quiser, da maneira que ele quiser.
Sr. Presidente, há tanta gente neste País precisando de dinheiro, e esse dinheiro vai pesar contra eles. Então, não vamos ser contra só no primeiro dia.
Hã vários dias, está o projeto aqui na pauta, e eu o estou combatendo.
Então, a lei posterior revogou a anterior. Só fala no plano viário, mas
não diz onde ele está. De acordo com o plano viário. Mas que plano viário?
Aqui, abaixo: urevogam-se todas as disposições em contrário". Não tem mais
plano viário. Deixamos à livre escolha do Governador de Estado o que fazer
do empréstimo.
Uma das exigências que nossa Resolução estabelece é que haja plena e
cabal sustentação do projeto. E neste, que trata do plano viário do Estado,
não há isso.
Uma primeira lei diz que estava anexo; a segunda lei diz que "de acordo
como Governador". E revogam-se as disposições em contrário.
Srs. Senadores, não estou falando, como tenho dito, para a Câmara de
Santo Antônio do Choca Urubu; estou falando para o Senado da República,
para a cúpula do Poder Legislativo, onde se sentam um ex-Primeiro Ministro;
quatro ou cinco ex-Ministros de Estado; quatorze ou quinze exGovernadores de Estado; ex-SecretárioS estão aos punhados, aqui nesta Casa; ex-Prefeitos, então, nem se fala, uma infinidade. Manusearam a coisa
pública e sabem que isto não pode acontecer.
Então, pediria à nobre Bancada da Maioria, dirigida pela figura simpática do ex-Governador de Estado Lomanto Júnior, um futuro Governador,
que está na luta para governar a Bahia: não vamos abdicar de um direito que
temos, vamos pedir o plano viárfo, que este não pode ser mais aquele anterior.
E para isto, Sr. Presidente, ele fez a juntada, mas de maneira subrepticia, feito à máquina, de um outro plano viãrio, mas não se faz nem referência na lei. Então, não há mais plano. Não é uma quantia pequenininha,
.são 30 milhões de dólares.

O Sr. Benedito Canelas nhar a votação.

Sr. Presidente, peço a palavra para encami-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) para encaminmhar a votação.

Tem V. Ex• a palavra,

O SR. BENEDITO CANELAS (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Peço a V. Ex'- que faça chegar a minhas mãos o processo. (Pausa.)
O encaminhamento que farei, Sr. Presidente, nesta hora será breve. Conforme o Senado está lembrado, o processo original não se fazia acompanhar
da Lei n"' 219, mas sim da Lei n~' 189, que constava da própria lei em seu anexo. O.que ocorre é que na mudança de Governo se formou outro plano viário
e o Governador do Estado do Mato Grosso do Sul envia nova mensagem à
Assembléia Legislativa, que vota não o obrigando mais àquele plano viãrio
constante da lei.
O que ocorre? Ocorre que pagamos o processo. na qualidade de relator, e
o reformulamos totalmente. Juntamos os dois Diários Oficiais originais, juntamos o Plano de Aplicação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,
na página dez do processo, onde ele discrimina, estrada por estrada, onde será investido o resultado desse empréstimo.
Mas o que é mais importante, razão pela qual, no meu entender ainda, e
há pouco esclarecia ao Senador Lomanto Júnior, que respondia pela Liderança e ao Senador Murilo Badaró, que é totalmente desnecessária a diligência, porque, se verificarmos a própria exposição de motivos do Sr. Ministro
do Planejamento, nos daremos conta de que do próprio Aviso de Prioridade
do Ministro do Planejamento consta o plano de aplicação, estrada por estrada. Está aqui dentro do processo. Na qualidade de relator, fiz questão de frisar o Plano de Aplicação, estrada por estrada, onde será feita a aplicação. Teines o novo Aviso de Prioridade, novo ofício do Banco Central e uma nova
exposição de motivos assinada pelo Sr. Ministro da Fazenda e aprovada por
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República fazendo menção às duas
leis.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acredito que este processo estâ totalmente correto, nesta parte. Ele teve falhas antes de anexarmos a Lei n'i' 189.
Depois juntou-se todos os documentos novamente; o novo A viso de Prioridade do Ministro do Planejamento, o novo ofício do Banco Central, umã. nova
expos-ição de motivOs do Sr. Ministro da Fazenda e um novo aprm•o do Senhor Presidente da República.
E faço questão de frisar, mais uma vez, ao eminente Senador Dirceu Cardoso, que, além de constar o Plano de Aplicação no processo, o Ministro do
Planejamento, quando emitiu o Aviso de prioridade para a operação, fez
constar também o Plano de Aplicação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

O Sr. Mendes Cana/e -

•

.. t

•

•

Em votação.

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Mendes Canale, para encaminhar a votação. S. Ex• dispõe de
lO minutos para fazê-lo.
O SR. ~IENDES CANALE (Para encaminhar a votação. Não foi revisto
pelo orador.) - Sr. Presidente, lamento que sejam apenas 10 minutos, porque teria muito que falar sobre este pro..:esso, sobre a irregularidade deste
processo. Já tive oportunidade de dizer na Comissão de Constituição e Justiça que este processo nasceu cheio de erros e, posso até dizer, de uma tentativa do Sr. Governador _do Estado de burlar a boa fé do Senado Federal. Digo

-·
•

_j

Setembro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

isto, Sr._ Presidente, porque, quando chegou a esta Casa este projeto,
procurei-me inteirar, imediatamente, junto à Mesa, de quais os documentos
que haviam sido anexados ao primeiro pedido, ao ofíCio encaminhado pelo
Sr. Governador do Estado. O que eu encontrei anexo ao pedido do Sr. Governador do Estado era uma xerox da Lei n9 189, aprovada pela Assembléia
Legislativa e de cuja montagem feita pelo Governo do Estado de Mato Grosso, retirava do contexto da lei o quadro a que ainda há pouco o Senador Dirceu Cardoso se referiu que era, de fato, ·o plano viário do Estado de Mato
Grosso, plano este estudado com o maior critério pelo então Governador
Marcelo Miranda. Trarei, na próxima sessão, para que o Senado conheça o
plano estudado pelo Governo Marcelo Miranda. Fez aquele Governador um
levantamento das áreas de produção do nosso Estado, de todos os tipos que
nós temos de produção do nosso Estado de Mato Grosso e que estavam a exigir um plano rodoviário para o escoamento desses produtos.

•

•

•

•

E, Sr. Presidente, ao ser retirado este quadro- aí é que eu digo, tentando burlar a ação do Senado Federal- o que fez o atual Governador do meu
Estado? Juntava, datilografado, um quadro completamente diferente daquele
que constava__ n_a_Lei n<? 189. E daf porque eu digo: era a tentativa de burlar a
ação do Senado Federal, por cuja Casa ele passou, por pouco tempo, e não
teve a oportunidade de conhecer mais de perto aqueles que têm assento nesta
Casa, quer aqueles que c::stão colocados na ban_c_ada do lado de cá quer aqueles que se encontram na bancada do Governo. Mas aqueles que se encontram
na bancada do Governo, como aqueles que se encontram sentados do lado de
cá, tiveram, sim, a oportunidade de bem conhecer aquele homem público que
por aqui passou rapidamente e que foi levado, infelizmente, para o Governo
do _meu Estado .
Esta burla que ele tentou impirigir-----a<:)Senado Federal, foi muito bem enfocada pelo Senador José Fragelli, que mostrou a irregularidade.
Somente depois foi que tentou o Sr. Governador do Estado, com a lei a
que se referiu o ilustre Senador Benedito Canellas, com a Lei n<? 219, tentoU
consertar a irregularidade inicial, mas não havia mais tempo, a irregularidade
consta dos autos, consta do processo, e a Lei n9 219, que retirou o quadro do
plano rodoviário c apenas faz menção a um plano rodoviário, não fem o Senado conhecimento de qual seja esse plano, porque ao retirar da Lei n'? 189 a
exigência da anexação do quadro ou, então, extinguindo assim aquele quadro, tinha necessidade o Sr. Governador de fazer juntar, para conhecimento
desta Casa, o plano rodoviário que ele deseja executar com o empréstimo do_s
30 milhões de dólares.
Mas, o que sabemos nós é "que essas estradas que constam desse processo, dessa relação mandada pelo Sr. Governador do Estado, são obras já iniciadas. Mas, iniCiadas. Mas, iniCiadas como? Com que concorrência? E aí
lembro, mais uma vez, o que invocou o Senador Dirceu Cardoso, numa Casa
onde têm assento Governadores, ex-Governadores, ex-Prefeitos, exMinistros e homens públicos que, não tendo ocupado cargos executivos, conhecem bem o Decreto-lei n'? 200, a sua exigência de que para a abertura de
uma concorrência pública é necessária a existência de recursos orçamentários.
E onde estavam esses recursos orçamentários para o início de estradas,
muitas das quaisjâ estão com os trabalhos adiantados? E devem os Srs. Senadores me perguntar: mas como, então, de que forma o Sr. Governador agiu?
De que forma aceitaram as firmas empreiteiras o início desse serviço? Eu já
tive a oportunidade de dizer, e consta do meu voto na Comissão de Constituição e Justiça: lançou o Sr. Governador o chamado contrato de risco, ~·se
eu receber o empréstimo, eu pago: se eu não receber, vocês procurem receber
de quem lá sei eu". Vejam que irresponsabilidade!
Eu falo nesta Casa, em que vivo há mais de seis anos, em que vivo com os
meus colegas, aqui, quer daqueles com quem sentei-me, anteriormente, quando eu era da antiga ARENA, ou com aqueles com as quais formo hoje as
bancadas da Oposição, e que sempre os respeitei, porque_sei que em cada um,
paira o seu sentimento de homem de bem e acima de tudo do cumprimento
sagrado com o dever, acima das injunções partidárias. t por isso que falo ao
Senado Federal, porque conheço os homens que compõem esta Casa e eu tenho a certeza de que, na hora de emitír o·seu VOto, vão, sem dúvida alguma,
pesar dessa responsabilidade. Eu não posso duvidar, Sr. Presidente, que os
ilustres Senadores, que formam a bancada do PDS, votarão um projeto deste
natureza; ele precisa ser esclarecido e os homens esclarecidos que sentam na
Bancada da Maioria jamais emitirão seus_ votos sem saber o que estão votando.
É preciso que se cumpra com a-exigência da lei, que se remeta para e..o;ta
Casa o plano rodoviário para que possamos ter conheciinento dele. Porque
de uma estrada que sei, que tenho conhecimento que está sendo executado o
trabalho, não é nenhuma estrada de produção, Sr. Presidente, é uma estrada
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de penetração, uma estrada que vai atender a um futuro projeto de colonização, quando inúmeras áreas de produção no meu Estado estão a exigir a
pronta atenção do Governo para poderem escoar os produtos daqueles que
lutam no amanho da terra.
E uma estrada. Sr. Presidente, de mais de 100 quilômetros. Esta estrada
desvia o seu traçado, que poderia atingir localidades com núcleos populacionais, e marcha em direçào paralela para, saindo de Camapuã atingir Paraíso.
O nosso ilustre Senador Benedito Canellas conhece essa região, pelo menos se
não conhece tem o dever de conhecer, porque foi votado em Camapuã, quando Deputado Estadual, votado por imposição- me permita assim dizerdo atual Governo do Estado, que era o Governador de todo o Mato Grosso.
E V. Ex'~-, ainda desconhecido naquela região, obteve porém os sufrágios do
povo daquele município, do Município de Camapuã. V. Ex~'- sabe e conhece
que de Camapuã, para Figueirão, para Costa Rica, para Cotia do Coxo, existem núcleos populacionais e grande produção nessa área. Por que então deixar de levar o asfaltamento para essa área e lançar uma estrada paralela dentro de um vazio? E por isso que digo que o Senado tem o dever de examinar
este plano rodoviário.
Ma!' ":~ .... s Irregularidades, Sr. Presidente, nós teremos ainda oportunidade de voltar a falar sobre elas, das irregularidades constantes deste processo.
O tempo, de apenas lO minutos, para o encaminhamento de votação, faz
com que não possamos nos ater mais à tribuna para podermos dizer tudo
aquilo que temos conhecimento e que, sem dúvida nenhuma, em outra oportunidade procuraremos fazê-lo.
Muito obrigado. (Muito hem.')
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para
encaminhar a votação, ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MliRII.O BAOARÓ (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Considero, Sr. Presidente, estar o Senado diante de um desafio grave.
De um lado, a luta sem tréguas do Senador Dirceu Cardoso, contra a
aprovação de projetes de empréstimos no exterior e ainda mais sua con_trariedade às propostas de elevação do teto da dívida interna consolidada de cada
Estado e de cada município.
Fato esse, Sr. Presidente, que levou um Governador de Estado, hoje em
Brasília, a transmitir a alguns Senadores um dramático apelo, no sentido de
que liberássemos as autori;wções competentes, sem o que" ta[ vez S. Ex" não
pudesse pagar a folha de funcionários, conseqUência das dificuldades porque
passam todas as unidudes da Federação, face à crise generalizada.
O Sr. Dirceu Cardoso- Empréstimo não é para pagar funcionário não.
O SR. MURILO BADARO- Agora, ocorre, Sr. Presidente, qoe o Senador Dirceu Cardoso _tem a sua posição, nós respeitamos o comportamento
de S. Ex~. que está no exercício de seu direito parlamentar; nada a questionar.
Agora, parece-me grave a denúncia do Senador Mendes Canale, e sobre
ela o Senado deve meditar, até porque nas comissões técnicas que examinaram esse projeto, Os nomes que apu-seram suas assinaturas aos -pareceres vitoriosos, não são nomes de homens sobre quem se possa lançar a pecha delevianos, de irresponsáveis ou até os desatentos. Entre eles há alguns eminentes
Senadores da Oposição.
Não quero, nem tenho procuração para defender o Sr. Pedro Pedrossian,
mas é do meu dever chamar a atenção para o que podem significar as palavras do Senador Mendes Canale, homem sabidamente sério, tranqUilo, correto, cujas palavras têm peso correspondente à sua tradição parlamentar.
Então, Sr. Presidente, O Senador Mendes Canale inquina de irregular
uma operação que foi aprovada por todas as comissões técnicas do Senado,
que julgaram o processo estar em condições de ser submetido ao Plenário.
O problema referente ao plano viário, onde o Senador Mendes Canale
contesta a importância e a prioridade das chamadas estradas de penetração,
contrapondo-as às estradas de produção que, no seu modo de entender, são
mais importantes, certamente é um assunto que não compete a nós deliberar
sobre ele. O que nos compete, regimentalmente, é apenas verificar se o processo guardou os estritos limites da Lei e do Regimento Interno da Casa. Se a
concorrência, conforme diz o Senador Mendes Canale, é na base do chamado
.. contrato de risco", a que se referiu S. Ex~. t_ambém é um problema que não
diz respeito ao Senado.
Agora, o que não podemos aceitar, Sr. Presidente, sem uma palavra de
esclarecimento, é esta afirmação que ficaria nos Anais como transitado em
julgado, de que nós estamos vo_tando uma operação irregular, o que não é
verdade. O Senado vota uma operação feita nos estritos termos do Reglmento.

O Sr. Dirceu Cardoso dente.

Não apoiado! Irregular a operação, Sr. Presi-
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O SR. MURILO BADARO- Obedeceu ...
Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não há apartes em encaminhamento de votação. Peço ao nobre Senador Dirceu Cardoso que se contenha.
O SR. MURILO BADARÚ- Sr. Presidente, o Senador Dirceu Cardoso deve estar notando que toda a Casa ouve sempre com muito silêncio. É
porqu~, certamente, não quer polemizar com S. Ex!- Pelo menos nós devemos
pedir a S. Ex' que dê o mesmo tratamento aos seus colegas.
Mas, Sr. Presidente, o projeto de resolução, tal como estã aqui nos avulsos do processo para apreciação do Senado, após ter sido examinado por homens como Amaral Peixoto, Bernardino Viana, Tarso Dutra, Mauro Benevides, entre outras ftguras eminentes desta Casa, certamente não pode, sem um
reparo, receber a pecha de irregular. Porque, senão, nós todos estaríamos,
também, submetidos ao julgamento duvidoso de termos apoiado uma propo~
sição irregular, o que certamente não é verdade.
Não quero colocar em dúvida o que afirmou o Senador Mendes Canale;
não estou discutindo o mérito. O Senador Canale, jã disse e repito, é um homem que me merece a melhor consideração pela sua serenidade e pela sua seriedade.
O problema da estrada de penetração ou da estrada de produção, é outro
assunto. Agora:, pelo menos quanto a mim, Sr. Presidente, não levo comigo
esta pecha de ter votado um projeto irregular, tal como se encontra. E mais,
Sr. Presidente. que tipo de conceito faríamos da direção do Senado, da Mesa
do Senado, que pudesse admitir um projeto irregular, Sr. Presidente, acobertando uma situação irregular? Ê só contra isso que me rebelo.
Por isso é que vamos votar, certos de que estamo-s votando dentro dosestritos __termos da Constituição ...
O Sr. Dirceu Cardoso -

Não apoiado!

O SR. MURILO BADARÚ- ... e dos estritos termos do Regimento
Interno do Senado.
O Sr. Dirceu Cardoso -

Não apoiado!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Taquigrafia não registrará apartes dados ao orador.
O SR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, é pena que V. Ex•seja tão
inflexível no cumprimento do Regimento, porque d6veriam constar sempre
os "não apoiados" do Senador DirCeu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vão acabar constando
pela palavra de V. Ex•
O SR. MURILO BADARO- Pois é, Sr. Presidente, e até faço empenho nisso, porque todos nós, da Casa, que ouvimos sempre com encantamen~
to e enlevo o Senador Dirceu Cardoso, que observamos muitas vezes as lágri~
mas dramáticas que S. Ex• verte desta tribuna em tantas oportunidades mas,
ao mesmo tempo, também que abrimos em largos sorrisos quando, com o seu
verbo candente, muitas vezes, S. Ex' aproveita e se apropria de uma situação
de grande ironia pa:ra"jogar um dardo envenenado em a_!guérn, tudo isso faz
parte do Parlamento. Apenas é que S. Ex• deve ter em conta de que há Estados cujos governadores e há prefeituras que têm obras de construção de casas
que respondem por centenas e até milhares de empregos que serão dados em
função dessas ~utorizações que o Senado está negarido, sistematicamente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço verificação da votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Serã feita a verificação solicitada.
Solicito aos Srs. Senãdõres que tomem os seus lugares, a fim de que pos~
sarnes fazê-Ia pelo processo eletrônico de votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Arno Damiani- Benedito Canelas- Gabriel Hermes- João LúcioJutahy Magalhães- Lãzaro Barbosa-- Leite Chaves- Lomanto JúniorMurilo Badaró - Passos Pôrto.
VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva- Dirceu Cardoso- Ev.elãsio Vieira- Gastão MüllerHenrique Santillo - Humberto Lucena - Mendes Canale.

Setembro de 1981

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "Sim" 10 Srs. Senadores e .. Não" 7 Srs. Senadores.
Não há "quorum" em plenário.
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a sessão por alguns
minutos e fará acionar as campainhas, convocando ao plenário os Srs. Senadores que se encontram nas dependências da Casa.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às I 6 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão.
Vai ser procedida a verificação requerida pelo nobre Senador Dirceu
Cardoso.
Lembro aos Srs. Senadores a conveniência de ocuparem os lugares que
lhes estão previamente reservados, já que repetiremos a votação pelo sistema
eletrônico. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

•

Procede-se à votação
VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES:

Arno Damiani - Benedito Canelas - Bernardino Viana --Cunha
Lima - Gabriel Hermes- João Lucio -Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- Lazaro Barbosa- Leite Chaves- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante - Luiz Freire - Murilo Badaró - Passos Pôrto.
VOTAM "NÀO"' OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Dirceu Cardoso - Evelásio Vieira - Henrique
Santillo - Humberto Lucena - Itamar Franco - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram pela aprovação
da emenda 15 Srs. Senadores~ contra 7.
Não houve quorom. Fica mais uma vez adiada a votação da emenda.
Em razão disso, deixa de ser submetido à deliberação do Plenário o restante da pauta de hoje, constituído de matérias dependentes de votação.

•

São os seguintes os itens cuja votação é adiada;
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72~ de 1979 (n9
3.467}77, na Casa de origem), que dã nova redação ao caput do ~rtigo 55 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da -Pr"evidência Social,
tendo
PARECERES, sob n's 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorâvel, com voto vencido~ em separado, do Senador Aloysio Chaves; e
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1981 (n9
1.001/79, na CaSa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 608,
de 1981, com voto vencido do Senador Alberto Silva), que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e
quatro milhões, cinqüenta e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 609, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo Ramos e Mendes Canale.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüeilta 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 ju~idicidade, com
voto vencido dos Senadores Mendes Canale e Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorãvel.
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13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n,.. 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n,.. 24 de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em 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 donsolidada,
tendo
_

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comp conclusão de seu Parecer n<? 628,

de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo

PARECERES, sob n's 629 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.
---

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 409
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em crS
40.955.908":72 (qua~enta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e orto cruzerros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo

PARECERES, sob n•s 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de .constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

8

IS
Votação, _em turno únicci, do ~rojeto de Resolução nQ 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n,.. 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo

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
1981 }, que autoriza a Prefeitura M-unicipal 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 constitudOnalidade e juridicidade; e
- de MZJnicípios, favorável.
10

•

PARECERES, sob n•s 25 e 26, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade· e
-de Municípios, favoráveL
'
14

Votação, em turno úni'co, do ProjetO de ReSolução n,.. :tOS, de" 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 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~ pel.a constitucionalidade e juridicidade; e
- de A4unic(plos, favOrável.

•
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Votaç:ã·o, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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 n•s 626 e 627, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favoráVel.

•
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Votação, erri tUritO- único; do Projeto de Resolução n,.. 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar
em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil Cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 422 e423;- de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com

voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorável.

11
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqUenta e sete centavos} o montante de sua
dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
12
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução 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$
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constituição-e Justiça, pela constituCiOnalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municfpios, favorável.

PARECERES, sob n's 13 e 14, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 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 Canstituição e Justiça, Pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
17
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 vinte e quatro centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n's 19 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 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,
tendo

PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela co-nstitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n,.. 594,
de 1981 ), que autoriza a Escola Superior de Educação Física de 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 Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 675,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e-trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
21
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 milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia -como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o_ montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
23

Setembro-de 1981

PARECERES, sob n's 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
30

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n's 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurema;
- de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
-de Finanças, favorável.
31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitério-S, 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 Aderbal Jurema.
VQtação, 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 Previdê_ncja Social, tendo
PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

24

33

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.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.

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 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
lNAMPS).
27

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo in-titUlado "O Nordeste é Vitfma do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
28

Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui O seguro-desemprego, e determina outras providências.
29
Votação, cm 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
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 lOS, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão· de seu Parecer n'? 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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34
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaHdade 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 no 1.009, de 1980, da Comissão:
-'--de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MO) 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 Municfpios, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para registrar e estranhar uma emenda apresentada pelo Senador Murilo Badaró em relação ao problema das sublegendas.
Veja, Sr. Presidente, quando nós da Oposição conbatíamos e combatemos o instituto da sublegenda é exatamente porque ele descaracteriza o Parti-
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do PoHtico. Isto está exatamente provado nesta emenda apresentada pelo
nobre Representante de Minas Gerais, quando pretende que o fundo partidário- veja Sr. Presidente e Srs. Senadores- seja destinado à sublegenda,
caracterizando exatamente o quê? Caracterizando qu~ a sublegenda é um outro partido.
Aliás, o projeto enviado pelo Governo ao Congresso Nacional permite,
exatamente, que p'ropostas de emenda como a elaborada pelo eminente Senador por Minas Gerais, sejam apresentadas. E por quê? Porque S. Ex• reconhece que a sublegenda é como se fosse, de acordo com a legislação, um Partido Político.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso combate a este instituto que mostra
exatamente a incoerência do Governo. Incoerência, porque tudo indicava que
o Governo -apenas manteria, já numa excrescência, a sublegenda a nível municipal. Incoerência porque o Governo filia no pluripartidarismo e se hâ o
pluripartidarismo, se se deseja verdadeiramente esse pluripartidarismo, está
provado agora que isto não é verdade, que esse pluripartidarismo é um pluripartidarismo falso. Já o disse aqui que· teremos, a continuar o instituto da
sublegenda, uma farsa nas eleições de 1982, enganando o povo que estamos
sob um regime pluripartidário, quando não estaremos. E, exatamente, a
emenda do nobre Senador M urilo Badaró vem provar as observações que temos analisado da tribuna do Senado.
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, Senador Leite Chaves.

•
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O Sr. Leile Chaves- Senador_Itamar Franco, tomei conhecimento pelos
jornais, hoje, ao chegar de uma viagem, dessa emenda do ilustre Senador Murilo Badaró, que é como eu, membro da Comissão de Justiça. Tenho até dú\'idas sobre a juridicidade dessa emenda, porque, digamos, o recebimento de
subvenções de valores implica a existência ou preexistência de uma personalidade jurídica definida. O partido político -é uma pessoa jurídica de direito
público. Então, a sllblegenda não é coisa nenhuma. Mesmo no caso em que o
partido iicasse obrigado a distribuir entre elas, o valor recebido do poder
público, a que setor do partido prestariam "elas contas, estando em desarmonia? Acho isso inteiramente impossíveL Digamos, não posso conceber a juridicidade da proposição. Então, de acordo com V. Ex•, num exame perfunctório, concluo pela manifesta injufidicidade desta proposição, desta emenda,
do Senador Murilo Badaró, em que pese os meus respeitos a S. Ex", inclusive
o meu reconhecimento de que se trata de um advogado, de um jurista categorizado. Acho que, neste caso, S. Ex• atuou mais de acordo com os pressupostos políticOs -da nossa atividade parlamentar do que mesmo com o amparo
jUríOR:O qué devein iasti'ar as pr-oposições- e eniendas ap-resentadas- neSta Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão, o que se estranha, exatamente, é que nos partidos, o Senador Murilo Badaró, um homem que é profundo conhecedor da Legislação Eleitoral, e advogado dos mais ilustres, S.
Ex• vem exatamerite com a sua erilerida Caracterizar este aspecto, que aliás o
Governo permite no seu projeto que é caracterizar a sublegenda corno um
partido político. Então, está provado nesse instante que o pluripartidarismo
inventado pelo Governo, quando ele extinguiu, e extinguiu quase que-num
ato de força o MDB e a ARENA, dizendo que ia manter o pluripartidarismc
no País, ele não quer o pluripartidarismo, ele busca fórmulas mágicas para
vencer as eleições.

O Sr, Murilo Badaró -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• com muita prazer.
O Sr. A-furilo Badaró- Senador Itamar Franco, apenas para um esclarecimento. Quando foi votada aqui em 1968 a lei que estabeleceu o sistema da
sublegenda, nela estava inserido um artigo que é exatamente este artigo que
foi -objeto da emenda, transcrição ipisis litteris. E a lei diz o seguinte: as sublegendas constituídas nos termos da legislação -estou-me reportando à lei antiga- elas adquirem status perante a Justiça Eleitoral de verdadeiros partidos, tanto assim que elas designam delegados junto ao Tribunal, elas registram chapas de deputados e de vereadores separadamente, dentro da proporção obtida na convenção e podem designar fiscais perante as mesas apuradoras, tal como partido político. Daí a lei antiga ter colocado a possibilidade
de parcelas do fundo, atribuídas ao partido, serem divididas proporcionalmente ou serem divididas igualmente para duas ou três sublegendas objeto da
decisão convencional. Agora existe um projeto que repete alguns conceitos da
lei antiga, já revogada, e outros do Decreto-lei n"' 1.541, que estaberleceu a
sublegenda para prefeitos e senadores. Portanto, não há nenhuma novidade,
estou no exercício absolutamente legítimo do direito parlamentar. Quanto ao
problema dajuridicidade, legalidade, e constitucionalidade da emenda, certamente a ComissãO de Constituição e Justiça sobre ela vai-se manifestar. Apenas para dizer a V. Ex• que ela não tem o objetivo de dizer que a sublegenda é
um partido político, estou dizendo que a lei anterior ê: que definia, tal como a
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proposta do Governo, como uma situação que tem os mesmos direitos, perante a Justiça Eleitoral, do partido político. Grato a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Dizer que é um direito legítimo de V.
Ex'". ninguém corltesta, V. Ex• tem o direito de apresentar aquelas emendas
que a sua inteligência ditar. Reconhecemos, V. Ex•, um homem inteligente.
Mas é claro que a sua inteligência, neste instante, se me permite, não está colocada a serviço do pluripartidarismo que o Governo pretende implantar.
O Sr. Murflo Badaró -

Isso no conceito de V. Ex~

O SR. fTAMAR FRANCO - Exato, é o meu conceito, no conceito
muito respeitoso com V. Ex~, como sempre.
Vem caracterizar exatamente o que, nobre Senador Murilo Badaró? V,
Ex• pretende, já agora, uma extensão do que diz a lei. Sr. Presidente, a lei
quer caracterizar a sublegenda como um partido político, já ai estaria a grande incoerência do Governo.
Ora, se há o regime pluripartidário, como caracterizar essa subh:::genda
como um partido político'? E já vem, agora, o Vice-Lider do Governo, o eminente Senador Murilo Badaró e quer estender o fundo p.utidário.
Daqui a pouco, Sr. Presidente, nós não vamos cham<.tr de sublegenda
"'l", sublegenda "2", sublegenda '"3"; vamos chamar de parttdo ''tal", partido ... c", partido "b'\ partido "d", partido "e". _A se caracterizar em esses aspectos da subleg_õ!nda, as eleições de 1982 vão se realizar sob uma grande a
farsa, farsa do pluripartidarismo.

O Sr. E1'elásio Vieira -

Permil.e- \' Ex', um aparte?

O SR. ITAMAR ..{ANCO- Ouço V. Ex•
O Sr. Eve/ásio Vieir. - Senador Itamar Franco, a nossa grande luta é
em direção à democracia: conseguirmos a normalidade democrática neste
País. Para nós alcançarnios eSse objetivo ê: preciso termos partid-os fortes.
Para termos partidos fortes, é precísO a unidade-, a coesão, a harmonia dos integrantes de...::ses partidos. A sublegenda é um agente desagregador. Se nós
aprovarmos, amanhã, a emenda-proposta pelo eminente Senador Murilo Badaró, vamos dar mais substância, mais força a esse agente desagregador. Verificamos que o Senador Murilo Badaró, a exemplo dos homens do PDS que
defendem a sublegenda, eles todos estão visando apenas o seu interesse próprio,. ..
O SR. ITAMAR FRANCO- é verdade.
O Sr~ Evelásio Vieira - ... no seu objetivo momentâneo. Eles não estão
p_r§_Q~~p!ld_o_S: __ç_om_-ª_ ç_QJts_truçã_o__ d,_~ __QITl_a_ v1;_rç:l~d~h·ª _d~_m_o_çr_açiª,_ _com a __cons-:
trução de partidos fortes, para serem úteis à coletividade brasileira. Por !sso,
maniiestamos o nosso apoio às colocações de V. Ex•, com o repúdio à sublegenda, à qual o Partido Popular é visceralrnente contrárío., principalmente
quai-tdo temOs o pluripartidarismo. Estamos aí com meia dúzia de partidos.
Se ontem combatemos a subTegenda no regime de bipartidarismo, razões
maiores ternos hoje para combater a sublegenda. Era a nossa manifestaÇão,
em abono âs colocações de-V.-Ex', COntrárias à extensão da sublegenda para
as eleições governamentais.
O SR. ITAMAR FR.-\NCO- Nobre Líder Evelásio Vieira, V. Ex• tem
razão; é o aspecto desagrega4or que corresponde à sublegenda. O que se
questiona, o que se busca, o que se procura é saber qual o objetivo do Governo ao enviar este projeto. Qual o motivo que levou o Senador Murilo Badaró
a apresentar esta emenda?
V. Ex" já o respondeu: cada um busca o seu interesse. Não se procura,
neste País, ter uma legislação estável. Não queremos regras definidas. Vivemos o instante da legislação eleitoral. Se esse instante da legislação eleitoral
for benéfico ao Governo, para poder tentar vencer as eleições de 1982 com o
instituto de sublegenda, o PDS vai aprovar. ~interessante que há vozes discordantes no Senado. E vejo ali o SenadOr Jutahy Magalhães, que é um homem que se coloca frontalmente contrário à aprovação da sublegenda. Não
sei qual será a reação de S. Ex' durante a votação desse projeto, se é que_ vamos ter votação. O que á Govern6 também deseja, sobretudo o Sr. Ministro
da Justiça, é que esse projeto passe por decurso de prazo. Aí, Senador Evelásio Vieira, está a responsabilidade das Oposições brasileiras, que não poderão
permitir, principalmente, no grande debate que há de se instalar no Congresso Nacional sobre o problema da sublegenda, que esse projeto passe por decurso de prazo.
O Sr. Affonso Camargo- Permite V. Ex•?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•, Senador Affonso Camargo.
O Sr. Alfonso Camargo- V. Ex•, Senador ftamar Franco, faz uma afirmação verdadeira, porque realmente tudo isso tem o sentido de uma farsa,
que é uma grande contradição em tudo que está acontecendo nesse projeto de
sublegenda, a partir da proposta da reforma partidária, quando o Presidente~
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da República afirmou textualmente- V. Exf. sabe disso- que a sublegenda
não se justificaria no plano estadual, porque era incompatível com o multipartidarismo. E na própria reforma partidária, profunda, porque extinguiu
partidos e a partir dela se criaram novos partidos, se prOcurou limitar o número de partidos, com aquele dispositivo que inclusive nós combatemos, o de
exigência: dos 5%. Então, pretendia-se com isso, não fazer proliferar o número
de partidos. Mas com a sublegenda, inclusive com essa emenda do Senador
Murilo Badaró, o que se procura fazer é que cada partido se transforme em
três. Então, em vez de 7 partidos, nós estaremos promovendo a possibilidade
de 21 partidos nas próximas eleições. E uma grande contradição, mas uma
grande contradição que parte exatamente de uma contradição entre uma proposta inicial da reforma partidária e a atual proposta, que é essa proposta de
extensão da sublegenda às eleições para governadores. Se V. Ex,. procurar ler
a justificativa da mensagem da reforma partidária, do veto do Presidente, e
agora da justificativa do Ministro da JJ.,Jstiça, vai ver que há uma absoluta
contradição entre o que estã escrito na primeira, na segunda e na terceira.
Realmente, V. Ex,. citou mais um problema sério. Nós não podemos admitir
de qualquer forma, que um assunto como este venha ser aprovado por decurso de prazo, sem debate, nesta Casa. Estamos, neste momento, com meia dúzia de Senadores na Casa. Sentimos que o Congresso parece que não está disposto nem a debater os assuntos eminentemente políticos, que interessam direta mente os ParlamentaresA Acho isso, realmente, desgastante para o Congresso e intranqüilizante para todo o País. Esperamos, naturalmente, daqui
para a frente, que se possa debater, nas semanas que antecedem a votação,
para que no dia da votação e discussão desta matéria todos os partidos estejam lá, para que realmente haja uma decisão dos Parlamentares e do Congresso brasileiro.

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Affonso Camargo, V.
Ex,. tem razão. Sobretudo a bancada do Senado, com raríssimas exceções, a
bancada do Governo, hoje, deixa de discutir não somen~e os assuntos políticos; ela tem fugido ao debate de assunt_os econômicos e sociais aqui neste plenário, muitas e muitas vezes. Temos assistido, inclusive, o Líder de V. Exf., o
nobre Senador Evelãsio Vieira, fazer uma abordagem da política do Governo; ainda ontem eu assisti. Hoje, S. Ex• fez uma nova incursão neste campo.
O que temos assistido é o silêncio da Bancada do Governo. Esse silêncio é
constrangedor, mas ele nos leva exatamente a essa dúvida.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte, para não ficar tão
silencioso?
O SR. ITAMAR FRANCO- Esse silêncio constrangedor- jã agora
quebrado pela voz sonora do Senado_r Jutahy Magalhães, isolada- nos mostra que esse projeto, se as oposições brasileiras não tiverem uma posição firme, será aprovado por decurso de prazo, como outros já foram aprovados.
Ainda Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o novo Estatudo dos Estrangeiros. O que aconteceu com o Estatuto dos Estrangeiros? Quanto tempo
esta Nação perdeu até a aprovação desse novo projeto, desse novo estatuto,
quando sabemos que ele foi aprovado por decurso de prazo, e o Governo ao
aprovar por decurso de prazo, antes da sua aprovação, por incrível que pareça, disse que ele precisava ser modificado? O Governo não teve a sensibilidade de retirar esse projeto. Quanto tempo este Congresso Nacional perdeu?
Quanto tempo se perdeu nesta Nação? E só agora esse projeto será enviado
ao Senado Federal.
Com prazer, ouço o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Para que a bancada do Governo não fique inteiramente silenciosa, quero dizer a V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco,
que estou aguardando que V. Ex• encerre esse pronunciamento, do interesse
de toda a Casa, para que eu possa fazer uni outro pronunciamento a respeito
de um assunto que considero de relevância. Quanto a esse problema da sublegenda, realmente não iria me manifestar porque V. Ex• já corihece o meu pensamento, por diversas vezes reiterado. Gostaria de aproveitar a chance para
dizer que estimaria até que essas emendas fossem a plenário. Se as emendas
fossem a plenário, nós iríamos discutir, debater e votar; se as emendas não forem a plenário, poderá passar o projeto pof decurso de prazo o projeto. na
íntegra, como veio do Executivõ. O que nós gostaríamos é que os partidos estivessem presentes para votar essa matéria e poder ver o desejo da maioria.
Esta, a interferência que desejava fazer.
·

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado a V. Ex• Vamos aguardar que o partido de V. Ex•, pelo menos no Congresso Nacional, aceite o debate, compareça e dis-cuta conosco, sobretudo no aspecto da sublegenda.
Sr. Presidente, ainda que rapidamente, menciono uma outra incoerência
do Governo. Ainda ontem, o Sr. Ministro da Justiça, que foi o carro-chefe da
prorrogação de mandados neste País- todos nós sabemos disso, que S. Ex' é
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que comandou o processo de prorrogação de mandatos, falando na coincidência: âe mandatos,- ontem, S. Ex,., falando da descoincidência de mandatos, iriclusive esquecendo o texto constitucional, apenas lembrando do art.
209, que é exatamente a emenda prorrogacionista, esQueceu-se do art. 28,
quando diz que a eleição de deputados e_ ~enadores tem que ser realizada simultaneamente, neste País. E é claro que: se a 209 diz que as eleições dos prefeitos e vereadores serão realizadas no mesmo período da dos deputados e senadores, S. Ex• se esqueceu do art. 28 da Constituição, que ê onde se vincula
deputado e senador. Então, teríamos, a não ser por outra emenda constitucional, essa descoincidência de mandatos. Descoincidência, Sr. Presidente,
que confesso aqui, sou um dos poucos que continuo defendendo. Continuo
defendendo que nós, do Congresso Nacional, deveríamos aprovar a emenda
constitucional que aí está, dando eleições ainda em novembro para os prefeitos e vereadores. Diminuíriamos o tempo de prorrogação dos prefeitos e vereadores e teríamos, face à uma eleição particular, peculiar, que é eleição municipal, esta diferenciada da eleição federal. Mas, num espaço de, pelo menos,
10 a 12 meSes. Isso eu defendo e aceito, porque defendo a descoincidência de
mandatos. Mas, não a eleição diferenciada em 1O, ou 5 dias, isso parece brincadeira. Quer dizer, mostra, mais uma Vez, Sr. Presidente, que o universo
político do Governo está perturbado, porque eles ainda não encontraram e
procuram avidamente, nos seus laboratórios, com seuS alquimistas, uma fórmula mágica de vencer as eleições.

.,

•

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Itamar Franco, em matéria de modificações da legislação eleitoral, o Governo está tal qual a Torre de Babel. Ninguém se entende.

O SR. ITAMAR FRANCO -

Não preciso dizer mais nada. V. Ex•

completa perfeitamente o meu pensamento.
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Exf. um aparte?

•

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, Senador.
O Sr. Leite Chaves - Nesse particular, parece-me que, no bojo dessa
dualidade eleitoral, na divisão das eleições, está implícita, de novo, a tese
prorrogacionista. E os fatos estão se processando de uma tal forma que me
fazem lembrar uma conferência que houve aqui, não sei se a convite de ilustres Senadores do PDS, uma cOn_ferência de um constitucionalista de S. PaUlo. Não me ocorre o nome, agora. É rapaz moço, mas um jurista respeitado,
com obras na matéria. Na conferência sobre a Constituinte e defendia a seguinte tese - de que a convocação de uma Constituirite é ato coristhi.Jirlie e
qtre o Presidente da República poderia, na convocação de uma Constituinte,
prorrogar os mandatos para 84, isto é, convocaria a Constituinte para 84, ficandO prorrogados, até lá os mandatos parlamentares atuais. Na realidade, o
ato constituinte, digamos, a convocação de constituinte é ato constituinte.
Mas, aquela tese, naquela época exposta e aceita por muitos como incotroversa poderá estar subjacente nesta questãO de eleição em dois turnos.
Estou receioso de que a conferência, tenha conotação com essa dualidade de pleito que, em si, estaria ensejando, possibilitando a prorrogação dos
mandatos.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito bem lembrado por V. Ex•, Senador Leite Chaves, esses argumentos que, exatamente, confundem, imagina, se
confundem a classe política, confUndem os eleitores e complicam, cada vez
mais, o Tribunal Eleitoral.
Mas, Sr. Presidente,- antes de encerrar e para permitir que o Senador Jutahy Magalhães traga o seu assunto de alto interesse para o Senado, eu queria
me referir, Sr. Presidente, à visita do Presidente Aureliano Chaves ao Congresso Nacional.
Somos de Partidos diferentes- já tive ocasião de dizer, aqui, no Senado,
que, quando iniciava a minha vida e Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República se recordou ao nos abraçarmos, que nós, praticamente, iniciamos
a nossa vida de engenheiros jurttos, eu executando obras para o Departamento de Saneamento e Sua Excelência, como engenheiro, na cidade de Itajubã;
os nossos destinos ainda jovens se cruzaram naquela cidade.
Mas, considero, Sr. Presidente, um fato político importante e um fato
histórico também. Político, porque vem pela ascensão lamentável da doença
do Senhor Presidente da República, João Baptista de Figueiredo, o Presidente civil ao Congresso Nacional. Fato Histórico, Sr. Presidente, porque praticamente, há 17 anos, essa visita ao Congresso Nacional por um Presidente da
República não se fazia.
Portanto, a presença, aqui, entre nós, do Presidente Aureliano Chaves,
independente da conotação partidária que nos separa, independente de objetivos diferentes da nossa ótica da política nacional, seja no campo econômico
e social, mas considero profundamente importante que Sua Excelência, hoje,
tenha vindo aqui. Vindo, Sr. Presidente, com o Congresso aberto, onde, na
transmissão e na sua ascensão à Presidência da República, - é sempre bom
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repetir não houve tropas nas ruas, o povo brasileiro mostrou que é ordeiro,
pacífico e que almeja o estado democrático. E, nesta confraternização, hoje,
do Presidente Aureliano Chaves com nós outros parlamentares, particularmente com os-nossos Senadores da República, demonstra, Sr. Presidente, e
esta a grande lição que esperamos que as nossas autoridades tenham sempre
presentes, demonstra que não é apenas a classe política que anseia pelo estado
democrático brasileiro, é o povo brasileiro.
Nós só. poderemos, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, vencermos as nossas
diftculdades, grandes hoje no campo econômico e no campo social,- já deixo até de lado o problema de ordem politica, porque esse seria tão' fácil de ser
resolvido, - as grandes dificuldades no setor econômico; no campo social.
No setor econômico, quando se proclama a alto e bom som que este é o País
da 79 economia do mundo e que, no entanto, ainda ontem, o Líder do Partido
Popular lembrava aqui o problema do desemprego e do subemprego, Sr. Presidente, onde só no meu Estado, no EstUdo de Minas Gerais, temOs 70% da
população economicamente ativa percebendo, praticamente, dois salários
mínimos.

O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, Senador Evelásio
Vieira.

•

•

•

O Sr. Evelásio Vieira- Indubitavelmente, a vinda do Presidente Aureliano Chaves ao Senado e à Câmara constitui motivo de júbilo, não ape-rlas
para nós, como para toda a Nação, porque isso ocorre depois de 16 anos. E
estamos na expectativa de ação, do gesto, do novo Presidente da República,
que a exemplo do anterior, do General João Baptista Figueiredo, hoje afastado do exercício da Presidência, anunciou à Nação ciue estendia as mãos aos
partidos políticos, à Nação, que tinha a d"eéisão de buscar o apoio de todos os
segmentos da sociedade para reencontrar um caminho de normalidade política, um caminho de reabilitação econômica -e sõdal do País, mas, entretanto, o
gesto, até o mornerito, não se materializou. Nós estamos na expectativa de
que o Presidente em exercício, Dr. Aureliano Chaves, venha a praticar o gesto, porque há necessidade, realmente, Senador Itamr FranCo, e V. Ex• tem razão, é preciso um entendimento, é preciso uma conjugação de esforÇos de todas as forças vivas da Nação para retirar o País, a Nação, do caos em que
marcha. h o problema do desemprego, é o problema do subemprego, é o
problema da inflação, é o problema da dívida pública federal, é a dívida externa, são- problemas seriíssimos que só corri cr entendimento, Uma união é
que nós poderemos superar as graves, as Sêtiils d-ifÍcuidades que o Brasil vive.
V. Ex-!- tem razão de sobra. Mas, eu queria aproveitar, aqui, para fazer uma
conexão entre o registro da visita do Presidente Aureliano Chaves ao Senado
Federal e à Câmara dos Deputados, com o tema inicial da manifestação de V.
Ex• quando fez referência e condenou a proposta de emenda do Senador Murilo Badaró, a respeito das sublegendas, possibilitandO a criação de uma caixinha para cada sublegenda. A propósitO,- o Presidente Aureliano Chaves é
contra a sublegenda. Sua Excelência é quem está, neste momento, comandando as diretrizes para o seu Partido, o PDS. A nossa expectativa, a nossa indagação: o Senhor Aureliano Chaves, no exercício da presidência, vai recomendar a rejeição da ex tenção da sublegenda para governadores? Para ser coerente, para estar de acordo com as suas convicções, esta recomendação deverá
ocorrer. Esta a nossa expectativa. Fazemos este registro a propósito dos dois
temas de V. Ex': o primeiro sobre stiblegenda e aproveitando o registro da visita do Presidente em exercício, Dr. Aureliano Chaves.

OSR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão, Senador Evelãsio Vieira. Evidentemerite, o presidente está por um período de 60 dias. E tem dito e
reafirmado a sua observância a óptica do-Presidente João Baptista Figueiredo. Mas, de qualquer forma, tenho para mim que o Congresso Nacional terá
uma liberdade de ação. Não vai se agir com mão de ferro, sobretudo na aprovação desse projeto que contraria, inclusive, como diz bem V. Ex', os princípios defendidos pelo Presidente Aureliano Chaves.
Sr. Presidente, encerro, nessa expectativa de que os nossos governantes
entendam, de uma vez por todas, que a Nação brasileira anseia pelo regime
do respeito à lei e do primado do Direito. E este anseio, Sr. Presidente, que
hoje todos nós demonstramos, de uma maneira, por que não dizer, afetiva ao
Presidente Aureliano Chaves, que essa demonstração do Con.,gresso nacional
signifique a vontade nacional, esta vontade nacional que este processo não
sofra interrupção.
E aqui, Sr. Presidente, nesta última divagação, ainda mais uma vez o
nosso apelo, que o Brasil através do seu Presidente em exercício, não deixe de
comarecer à Conferência de Cancun, onde se discute uma nova ordem eco nêmica mundial, onde o nosso País, praticamente, hoje, chefiando parte do Terceiro Mundo, com as responsabilidades de país em pleno desenvolvimento, a
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presença do presidente da República em Cancun é por demais necessária e
este apelo renovo da tribuna do Senado Federal, na certeza, Sr. Presidente,
que se o Itamarati também formar a sua delegação, o Congresso Nacional
não pode ser esquecido nesta conferência.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, por cessão do nobre Senador Bernardino Viana.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Rompendo com diretriz constitucional de 1934, que mostrava, no Brasil,
"tendência à gratuidade do ensirio educativo ulterior ao primário, a fim de o
tornar mais acessível", a Emenda Constitucional n9 I, de 1969, seguindo outros textos que a haviam precedido, editou regra programática, noS termos do
artigo 176, § 3', incisos JII e IV:
"A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas:
III -O ensino público serã igualmente gratuito para quantos,
no nível médio e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento
e provarem falta ou insuficiência de recursos.
IV - O Poder Público substituirá, gradativamente, o regime de
gratuidade- no ensino médio e no superior pelo sistema de concéssão
de bolsas de estudo, mediante restituição, que a lei regulará."
Mas o texto constitucional, insuficiente em seu poder manda mental, tem
permanecido inaPlicado, vistO que seU caráter programático necessita complementação da autoridade legislativa competente.
A Lei n9 5.537, de 21 de novembro de 1968, em seu artigo I I, abordou a
matériã, nias previu a ·sua regulamentação num ato do Poder Executivo que,
até o presente, nunca foi realizado.
Eis o texto da referida lei:
.. Art. I I -Em consonância com o disposto no artigo 168, §
3'1 da Constituição, o Ministro da Educação ·e Cultura estabelecera
sistema através _do qual, em relação às novas matrículas nos estabelecimentos federais de ensino, seja cobrada anuidade daqueles alunoS de alta renda familiar, financiando-se bolsas de estudos de manutenção e de estâgío, reembolsáveis a longo prazo, aos alunos de
cursos superiores de menores ou insuficientes recursos.
Parágrafo único. O regulamento fixará, em função do maior
salário mínimo vigente no País, os critérios para determinação das
categorias de renda familiar levando em consideração o número de
dependentes da família."
No momento em que S. Ex' o Sr. Ministro da Educação e Cultura, em
abril último, solicitou ao Conselho Federal de Educação a elaboração de estudos sobre as vantagens e desvantagens da institucionalização dO ensino superior oficial pago, no País, a matéria deixou d_e ser uma daquelas que "dormitava" inaplicada entre as normas sem comando, para tornar-se objeto de
polémica e de radicalização de posições .
Ao mesmo tempo em que alguns desejam ver implementado o mandamento constitucional embrionário para a realizaÇão da justiça Social, outros
pretendem que uma emenda constitucional faça desaparecer as restrições do
mencionado artigo 176 e deixe clara e pacífica a gratuidade do ensino superior, tal qual a desejou o Pacto Internacional relativo aos direitos econômicos, sociais e culturais elaborado em 1966, mas não firmado pelo Brasil.
À letra c-, alínea II do artigo I, 3 do referido pacto lê-se:
HQ ensino superior deve ser tornado acessível a todos em plena
igualdade, em função das capacidades de cada um, por todos os
meios apropriados e, notadamente, pela instauração progressiva da
gratuidade."

Ora, das duas atitudes possíveis, uma deixou de ser da nossa competência, enquanto a outra ainda nos é inteiramente reservada.
Em outras palavras, se cabe ao Poder Executivo baixar regulamentação
apropriada à Lei n'? 5.537/68, a Constituição não poderá ser emendada antes
da discussão e votação da proposta pelo Congresso Nacional.
Esta últirha hipótese justifica, portanto, a discussão da matéria neste plenário.
Sr. Senadores, como não é difícil imaginar, relativamente, a medidas deste alcance, da implantação do ensino pago no Brasil surgiriain vantagens, assim como desvantagens. Ou, para usar a linguagem menos categórica da Conselheira Esther de Figueiredo Ferraz, relatando a matéria no Conselho Federa] de Educação, em 3 de agosto próximo passado, "a institucionalização do
ensino superior oficial pago, nos termos em que a matéria vem disciplinada
pela Constituição Federal, não oferece em rigor desvantagens mas, certamen-
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te, comporta alguns riscos e dificuldades que devem ser conhecidos do Poder
Público para que os sopese e ap~ecie sob todos os ângulos, inclusive o político
faro sensu, antes de vir a tomar qualquer decisão a respeito."
Vejamos, portanto, os argumentos pró e contra o ensino pago, sob dois
de seus ângulos mais importantes, isto é, o da justiça social, por um lado, e o
da captação de novos recursos para o custeio das próprias instituições de ensino, por outro.
E, primeiramente, quanto à sua vocação a realizar uma justiça social distributiva. Argumenta-se que o ensino superior pago, tal qual imaginado na
ConstitUição, justifica-se porqUe-dá a cada um segundo as suas necessidades,
sendo meio apto a desenvolver no aluno o senso de solidariedade, que deve
inspirar toda a educação da juventude.

O Sr. Aderhal Jurema- P,ermite V. Ex• um aparte?
O SR-.JUTAHY MAGALHÃES·- Com todo o prazer.
O Sr. Aderhal Jurema- Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• está abordando um dos temas mais susceptíveis de polêmica neste País que é, justamente, o do ensino pago e gratuito de nível superior. Queria dizer a V. Ex•
que tenho meditado muito sobre este assunto e o problema do critério de
prioridade em que eu colocaria o problema dos cursinhos. Sabe V. Ex• que,
hoje, para ingressar nas universidades ou escolas isoladas do Brasil, os alunos
freqüentam, além do segundo grau, os cursinhos. E aqueles que não os freqüentam estão em desigualdade, porque não têm condições de se preparar
para os famosos exames vestibulares~ que já deveriam ter sido substituídos
neste País. Então, V. Ex• vê que é uma discriminação económica, essa igualdade de oportunidade está desaparecendo, e que é uma legenda democrática,
neste País, desde o tempo do Império, procurar fazer com que todos tenham
acesso à educação. Mas, se entre o colegial antigo, o segundo grau, e a universidade há um vestibular, e para que se chegue a este vestibular é preciso que se
tenha dinheiro para pagar um cursinho, e esses cursinhos estão custando, às
vezes, mais caro do que uma matrícula na escola privada de nível superior. V.
Ex• há de -convir que se estabdeceu uma discriminação: os que podem pagar
cursinho são os que podem passar no vestibular, aqueles que não têm condições de pagar cursinho ficam sem condições de passar no vestibular. Então,
isso é muito mais grave do que a escola superior paga ou gratuita.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex•, Senador Aderbal Jurema,
como educador emérito; uma vida toda ela dedicada à educação, tem condições de discutir e abordar esse problema que é da maior importância.
E agora aproveito, cOmo membro da Bancada do Governo, para dizer
que esta é a hora de ouvinnos, também, a palavra dos representantes da Oposição, esses que reclamavam do nosso silêncio na discussão de um terna político, gostaríamos de debater este assunto, que não é político, na sua essência,
mas no latu senso da palavra é um assunto também político. Daí por que estou trazendo esse problema, para ser abordado sob os dois ângulos, pró e
contra. para, no término, no final do meu pronunciamento, então, manifestar
a minha posição. Mas aqui estaref levantando os relatórios e pareceres dos
eminentes educadores que se manifestaram a favor e também daqueles que se
manifestaram contra o ensino pago.
Continuo, Sr. Presidente.
Em seu brilhante relatório, faz a Professora Esther de Figueiredo Ferraz
um elenco das expressivas autoridades brasileiras, em matéria de educação,
que justificaram a opção constitucional.
Entre outros, menciona aquele que chamou de "príncipe da ciência educacional brasileira", que outro não é senão Anísio Teixeira.
Este mestre teria concordado com orientação semelhante da Constituição de 1946 c aceito o ensino superior pago como princípio de justiça social e maneira de reduzir os encargos do poder federal na manutenção do ensino.
Porque "não parece justa a gratuidade do ensino superior, salvo se já estivessem plenamente resolvidos os problemas da educação popular primária e
os do preparo de nível médio, na proporção e qualidade consideradas necessárias ao desenvolvimento do País. Todo o ensino gratuito deve ser universal.
No caso de estudos acess1veis apenas a alguns, devem os mesmos ser pagos
pelo interessado".
O discurso do ensino pago, que parece não ser apenas, como já foi denominado pelo Conselheiro Luiz Navarro de Britto, "um desabafo da mauvaise
conscience das elites nacionais" se repete na pena de outras autoridades.
Afirma o Professor Abgar Renault:
"Se se pretende em verdade impedir injustiça social e corrigir os
desníveis dela oriundos, cabe impedir, desde logo, que os que não
precisam tenham aquilo de que os outros precisam."
"Se a lição unân(me de países mais ricos e civ(iizados contrasta
com a prãtica em vigor no ensino público brasileiro de grau supe-
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rior, é lícito supor que o bom princípio social não informa o nosso
procedimento."

•I

Na mesma linha, citemos ainda outras opiniões constantes do trabalho
realmente substancioso da Professora Esther:
Assim, Antônio Sampaio Dória:

"O pagamento de taxas escolares é medida razoável, pois se
dela fossem dispensados os ricos fechar-se-ia aos pubres o acesso à
cultura, quando é certo que a matéria-prima· dos grandes nas ciências e nas artes não é privilégio dos que nascem em berço de ouro."
M anoel Gonçalves Ferreira Filho:
"O ensino gratuito, no nível médio e superior, beneficia as classes mais altas da população e sacrifica, por outro lado, recursos que
poderiam ser empregados para o desenvolvimento do eÕ-sinO primáriO que, este sim, beneficia direta e imediatamente os mais
_pobres_."

•

Paulo Ernesto Tolle:
·~se a escola pública nos níveis em que a escolaridade não é
obrigatória for indistintamente gratuita, a igualdade de oportunidade não passará de uma farsa."
Seria, portanto, necessário que, em nível superior, o Estado cobrasse a
prestação educacional aos alunos dotados de maiores recursos econômicos
para que a transferisse à população estudantil carente, não só em forma de
gratuidade de ensino passiva, m-as também e, sobretudo, na sua forma ativa.
Pois na verdade não basta dispensar o pobre de anuidades escolares, é preciso
também contribuir para todas as despesas diretas e indiretas, que a necessidade da educação lhe acarreta, a saber: transportes, livros, uniformes, alimentaçãO etc.
Daí a opinião de José Carlos de Araújo Melchior que é no sentido de la~
mentar que a ação do Poder Público, após as reformas pombalinas, tenha
sido a de oferecer escolas gratuitas, sem fazer concomitantemente a política
de auxílio aos alunos necessitados e de afirmar que a maior distorção, na matéria, ·~nãO diz respeito à concretização errônea da gratuidade, que só em sua
forma ativa é princípio defensável, mas sim em estender a outros graus de ensino a simples gratuidade passiva".
Aliás, acusa-se por vários lados a ambigUidade do ensino gratuito no
Brasil.
_
E não apenas pelo fato de se ter mantido, durante tanto tempo, de maneira simplesmente passiva.
Arirma-se mesmo que, no Brasil, não há na verdade ensino superior gratuito da parte do Estado.
Na realidade, este ensino é sempre pago por alguém, porque se o Estado
o oferece aos interessados sem contraprestação pecuniária é simplesmente
porque os impostos lhe possibilitam uma receita auferida da contr_i~uição indiscriminada de toda a coletividade, composta de pobres e ricos, letrados e
analfabetos.
De modo que a verdadeira questão a ser colocada seria esta: quem deve~
ria pagar pelo ensino: o usuário ou o povo em gefal?
Srs. Senadores:
É evidente que as autoridades anteriormente mencionadas optam pelo
usuário.
Dele deveria o Estado auferir os recursos necessários para custear suas
instituições de ensino e oferecer ao aluno· realmente necessitado uma educação superior dotada -da -gratuidade ativa e passiva.
E isto seria justo, dentro de nossa realidade social, asseguram.
Porque mostram sobejamente as estatísticas e o triste panorama brasileiro que ao ensino superior só têm acesso, na verdade, estudantes originários
das camadas de nível econômico médio ou alto.
Com uma peculiaridade agravante, demonstrada por documentos publicados pelo próprio Ministério da Educação e Cultura: quando o aluno carente chega ao nível superior de estudos, deve optar pelos estabelecimentos'~upe
riores de ensino pago, já qi.ie na Hguerra do vestibular" não logra, em geral,
alcançar alguma das limitadas vagas oferecidas pela instituiçãO pública.
E nas instituições privadas são quase sempre compelidos a preferir os
cursos menos onerosos, já que dependendo essencialmente das taxas cobradas, os estabelecimentos não-oficiais acabam por compatibilizar os seus
vários cursos à -Ca-pãcidade de pag~Imento de seus alunos.
Nesta linha de pensamento, caberia ao usuário pagar a prestação educacional ao Estado. E pelos modos que já foram idealizados.
Neste sentido o parecer da Conselheira Esther Ferraz:
Dever-se-ia:
1) Fixar um limite de renda do estudante ou do responsável por ele, a
partir do qual se tornasse exigível o pagamento de matrículas e anuidades.

•

•

•
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2) Adotar, como limite para esse efeito, a taxa de 7%, pelo menos, na
cobrança do imposto progressivo sobre a renda, isto é, aqueles que, para efeito de pagamento do imposto complementar progressivo sobre a renda, estivessem sujeitos à taxa de 7%, pelo menos, seriam obrigados a pagar seus estudos ou os de seus dependentes.
3) Instituir a gratuidade para aqueles que, embora sujeítos à taxa de 7%
acima referida, tenham dependentes em número tal que sua renda seja insuficiente para atender os encargos de educação da família.
4) Exigir comprovação da ausência ou falta de recursos, para fins de
gratuidade do ensino superior, aos isentos da obrigação de declaração de renda em virtude do art. 203 da Constituição.
5) Estabelecer contribuições variáveis em cada universidade ou em
cada instituto isolado federal, de acordO Cõffi o Irieio social, o salário mínimo
nele vigente, a natureza do curso e- o seu custO.
6) Aplicar tais medidas a partir das matrículas nas primeiras séries .
Contudo, aceitas por muitos, taís idéias e sugestões são contestadas por
outros.
Alega-se que a justiça social não se consegue apenas por algum tipo de
desembolso por parte dos ricos. Porque, diz o Conselheiro Luiz Navarro de
Britto, "a-busca da justiça sOcial no simplismo do pagamento de anuidades
pelos mais ricos esquece as disparidades da herança cultural acumulada e, o
que parece ainda mais grave, as condições desiguais de desempenho acadêmico. A luta pela sobrevivência e a concomitante inserção compulsória no ensino noturno geraram um proletariado universitário, cujas carências independerão de eventuais desembolsos diretos de seus colegas mais ricos.
As anuidades seriam uma receita suplementar para o terceiro grau, mas
de grandeza insignificante cobriqdo paTCfalmente os custos administrativos
do ensino, sem repercussões no ·propósito de justiça social, que sç alardeia."
E assim, em fórmula ainda a ser inventada pelos técnicos, a necessária
adaptação de novos recursos para a educação poderia ter como fonte o imposto de renda, levando as pessoas físicas e jurídícas mais ricas, independentemente do fato de serem ou não usuãrias dos Serviços educacionaiS, a participar no custeio do ensino em todos os seus níveis.
E há que temer as possíveis distorções, já por muitos imaginadas. Baseado na declaração de renda individual, o jovem assalariado, talvez filho de
família abastada, poderia pretender a carência de recursos e, em cursos superiores, postular a gl'atuidade passiva e até mesmo a ati va, através de bolsas de
estudo e auxílios individuais.
E o Estado não poderia arcar com tantos ônus e riscos.
E da receita que lhe viesse da educação remunerada, (quem sabe em que
proporção?), os resultados concretos seriam; afinal de contas, bem modestos.
Porque seria apreciável a máquina burocrática a Ser formada para responder às necessidades que surgiriam de acompanhar o recebimento direito
das anuidades, a seleção dos contribuintes, a cobrança e a revisão dos valores,
a avaliação dos atras_os, etc.
Evidentemente, a afirmativa de que a SOlução poderia ser obtida mediante aproveitamento da legislação do imposto de renda, cobrando-se parte do
custo do ensino, nas universidades federais, quando os pais do aluno (ou ele
próprio) pagassem este impsoto, só seria válida para os aspectos mais materiais ou mc!câ-ilicos da questão. Qualquer outra necessária indagação, que demandasse um juízo de valor, deveria ser entregue a pessoal especializado da
burocracia administrativa, sem dúvida, mas um pouco mais dotado de poder
de apreciação individual e consciência h'umanitária, no trato com aqueles
que, além de pobres, teriam de sofrer a humilhação suplementar de ter de
comprovar a própria carência.
Além disso .. seria grosseiramente injusta uma decisão uniforme em todo
o Pafs. Como conciliar os desembolsos nas regiões mais ricas e nas regiões
mais pobres, quando prevalece hoje nestas o maior número de instituições
oficiais?"
Ao fazer esta pergunta, muitos optam por soluções outras que não o ensino pago para acabar com os desequilíbrios sociais em matéría de educação.
Preferem o atendimento maciço ao pré-escolar~ a antecipação da escolari~
zação obrigatória, a intensificação dos programas de crédito educativo, corno
meios também capazes de assegurar a todos a igualdade de oportunidade no
campo educacional. Porque asseguram, se os alunos das camadas sociais alta
e média tivessem de financiar a educação, seu valor teria de atingir uma tal
ordem de grandeza que grandes contingentes das camadas mêdias não poderiam suportar.
Sr. Senadores,
Diante das considerações feitas;-qiie atitude tomar, que partido escolher?
Diminuir os encargos educacionais do Estado, quando se sabe que, por
toda parte ele tem sido considerado, mesmo quando aliado à iniciativa particular, o único em condições de assumir a responsabilidade global da política
·
educacional?
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Tornar mais onerosas as obrigações do usuário não-carente, exatamente
na conjuntura atual, onde as famílias de poder aquisitivo médío também sofrem os efeitos nefastos da inflação, da recessão e do desemprego?
Embora reconhecendo que a opção é difícil e que, portanto, deve ser protelada por parte do Estado que tem sido moroso em enfrentá-la, somos tentados a dar razão àqueles que pensam que qualquer que seja o valor da
cobrança de anuidades nas escolas superiores oficiais, ele não compensará o
preço político que por causa delas todo o Governo teria de pagar.
Fontes principais
I) Esther de Figueiredo Ferraz, parecer para o Conselho Federal de Educação, em 3 de agosto de 1981 -relativamente ao Aviso n9 288/81.
_2) Luiz Navarro de Britto, voto em separado em relação ao parecer, supra, 'relativamente ao Aviso nº 288/81.
O Sr. Evelásio Vieira -

Permite V.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Ex~

um aparte, nobre Senador?

Pois não, com todo o prazer.

O Sr. E\oefásio Vieira -Vamos, então, para o debate jã que V. Ex~ convidou, não é?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, é até uma alegria.
O Sr. El·e/ásio Vieira - V. Ex11 fez uma bela apreciação, abonada com a
reprodução de bons depoimentos, de grandes mestres do ensino brasileiro,
que são portadores de -uma longa e recOnhecida experiência. Tenho uma posição bem definida a respeito desde a êpoca de Deputado. Se o País tiveSse
condições suficientes de proporcionar ensino gratuito em todos os níveiS, é
evidente que a isso eu seria totalmente favorável. Ocorre que não temos condições, no Brasil; não temos hoje, não tivemos ontem e não vamos ter amanhã. E o ensino superior não ê, na verdade, gratuito no Brasil, mas para uma
camada de ricos, porque a grande maioria dos que freqüentam as escolas superiores no Brasil, tem que pagar. Temos, hoje, um milhão e quatrocentos,
um milhão e quinhentos universitários. Um milhão de universitários freqüentam escolas particulares, escolas mantidas por fundações. Aí jã reside uma
discriminação odiosa, porque exatamente nas capitais é que nós temos as universidades oficiais, com ensino gratuito. No interior brasileiro, o que predomina? As faculdades mantidas por fundações, em que os contribuintes são os
estudantes. Então, não temos condições. É preciso melhorar substancialmente os recursos financeiros-do MEC, mas é preciso dar prioridade, primeiro, ao
ensino fu_ndã.mental, desenvolvennos o ensino pré-escolar, que é praticamente inexistente no Brasil. Vamos desenvolver o ensino do 2~' Grau, que também. na maioria, é pago riO Brasil; vamos desenvolver o ensino profissionalizante, o ensino técníco de nível médio, vamos lançar mais recursos para a pesquisa, para a ciência, para avançarmos na produção agrícola com uma tecno~
logia agrícola. Mas, para isso, é preciso investir na pesquisa, na ciência, investir na pesquisa industrial, na tecnologia industrial, para podermos amanhã ficar independentes no campo tecnológico. Tenho uma posição tranqüila, e sou
homem de Oposição: eu seria a favor do ensino gratuito, desde que nós tivéssemos condições, mas nao temos. Então, vamos cobrar de todos aqueles que
podem pagar e que freqUentam o ensino superior. Aos carentes, temos o crédito educativo, vamos oferecei' o ensfno-gratuito, o ensino fundamental, o en~
sino pré-escolar, o ensino de segundo grau. Agora, é precisO que o GoVerno
de V. Ex11 tenha a coragem de enfrentar aquele.universitário rico que não quer
pagar o ensino para o seu semelhante pobre estudar. É preciso o GOverno ter
a coragem de enfrentar, essa coragem que estamos tendo, de dizer que oBrasil não tem condições de dar ensino gratuito em todos os graus. Então, vai
cobrar o ensino superior. Não se justifica o moço sair de casa em sua Mercedez Bens, no seu automóvel último modelo, ir para a universidade estudar
gratuitamente e o pobre, o filho do pobre não poder nem freqüentar o ensino
fundamental,- por falta de escolas na sua localidade. Isso é em escala elevada
que acontece no Brasil. De forma que tranqüilamente a minha opinião pessoal, a minha posição é esta. Quero cumprimentar V. Ex• I ela bela análise
que faz a respeíto e pela defesa que faz do ensino neste Pa :s.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a sua participação "este
pronunciamento, Senador Evelásio Vieira, e concordo com todas as preliminares levantadas por V. Ex~ Também sou daqueles que acham, que conside~
ram que se deve dar prioridade ao ensino primário, secundário, profissionalizante, maternal, a todos esses ensinos que antecedem a fase universitãria.
Mas discordamos na conclusão.
Eu perguntaria a V. Ex'~-, Senador Evelásio Vieira, o que é rico, o que é
classe média? O que é estudante rico, o que é o estudante da classe média? O
que é o estt~dante que vai hoje, no seu carro para a universidade? Se o fato
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dele ir de carro representa que ele pertença à classe dos mais ricos? Se ele vai
num Mercedes Benz, concordo que ele está numa classe dos mais ricos, mas
esses são em número muito pequeno.
Como V. Ex~. concordo qu-e muito mais da metade do ensino universitário, é ensino pago, é en:siil.o em escolas que são pagas.
O ·Sr_. Evelásio Vieira -

É na ordem de 1 milhão.

O SR. JIJTAHY MAGAHÃES- São 60 a 70%. Mas eu diria a V. Ex•,
por exemplo, que, no Nordeste, o ensino gratuito ainda tem uma grande incidência e há uma grande necessidade para que os alunos do ensino universitário tenham, recebam o ensino gratuito.

O Sr. E1•elásio Vieira -

Mas ai tem o Crédito Educativo.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas o crédito educativo, Sr. Sena·
dor Evelãsio Vieira, cria uma enorme quantidade de inadimplentes. Tive, inclusive, oportunidade de discutir coin o ex-Ministro da Educação, uma fórmula mais adequada para a retribuição desse Crédito Educativo, porque o
que estamos vendo, o que existe na realidade nacional é um enorme número
de inadimplentes a respeito desse crédito educativo.

tá pagando esse ensino? É o pobre de Salvador, é o pobre do baiano. Vamos
acabar com essa discrinlinação e ter a coragem de enfrentar essa grande verdade, nobre Senador. E note que sou homem de Oposição.

O Sr. E1•elásio Vieira - Porque, muitas vezes, o homem público se preocupa com os dividendos .elitorais.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• talvez esteja até defendendo
o pensamento de um segmento da sociedade.
O Sr. E1•elásio Vieira- Faço parte de um segmento muito expressivo!
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E eu estou defendendo outro pensamento.
O Sr. Ew!lásio Vieira- V. Ex' defende uma classe privilegiada.

um outro aspecto, mas que tem

E, se a Lei tem falhas, vamos corrigir, eliminai'

O Sr. Erelásio Vieira- Senador Jutahy Magalhães, o último aparte, por
gentileza.

O SR. JUTAHY MAHALHÃES- Pofsquando conversei com o ex·
Ministro Eduardo Portella, S. Ex' teve oportunidade até de manifestar-se a
respeito da matéria que eu havia tratado aqui na tribuna desta casa, e concordava, em tese, mas não foi aplicado, cm que o universitário, ao sair da universidade, só deveria iniciar o pagamento do Crédito Educativo que havia recebido após estar empregado e não no prazo da Lei atual. Muitas e muitas vezes, e temos, aqui, inúmeros exemplos de portadores de diplomas, de doutores formados, que não têm emprego, porque não encontram mercado de trabalho para a sua profissão.

O Sr. El'elásio Vieira - Sim, mas aí o problema é outro.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES que ser levado em consideração.

E:

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não considero, nobre Senador Eve.
lãsio Vieira, como disse bem o Dr. Luiz Navarro de Brito, de que se a percepção de recursos por parte do Ministério, cobrando anuidade de alunos que
possam pagar, fosse suficiente para melhorar o ensino no País, não teríamos
condiçõ,.:; para isso e iríamos fazer com que muitos, que pertencem à classe
média, essa classe média que a cada dia é mais esvaziada, que a cada dia é
mais proletarizada e que não tem condições, muitas vezes, de manter seus filhos nos melhores colégios dos seus Estados, dentro daquele status social ao
qual estão acostumados, se tivessem que continuar pagando também o ensino
univerSitário, aí é que não teriam, realmente, condições de pagar a educação
de seus filhos.
Essu quantidade de ricos, que tantas vezes serve de exemplo, acho que
essa quantidade é muito pequena, são muito poucos os filhos de ricos que estão nas universidades brasileiras.
O Sr. Evelásio Vieira-:::_ Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Com prazer.
O Sr. E1'elásio Vieira - Vou basear-me por Florianópolis, Capital do
meu Estado, e que, provavelmente, não é a exceção e nem a regra. Cidadão
do interior compra um apartamento "t1a Capital para o seu filho estudar na
Capital; entrega ao seu filho um automóvel; essa família é da classe média.
Mas, o cidadão que freqUenta uma universidade e tem um automóvel que,
hoje, o valor é de seiscentos, setecentos mil, é porque o pai dispõe de uma
poupança que poderia pagar o ensino na universidade, para que o Governo
pudesse, com esses recursos do ensino superior, alocâ-los para o ensino médio, a fim de que o filho do pobre, em Salvador, pudesse chegar ao segundo
grau. Porque, o que acontece, é que o pobre não tem acesso ao segundo grau;
a maioria dos colégios do Brasil são particulares, cobram mensalidades elevadas e o poDre não chega lã, não chega nem à sexta ou sétima série do ensino
fundamental. Então, Senador, devemos é ter a coragem de enfrentar o problema. É preciso o Governo drenar mais recursos para o Ministério. Mas ainda
que passe ao percentual de 12%, ou 15% ainda são recursos insuficientes. Então, vamos cobrar de quem pode pagar. O que não pode é continuar com essa
discriminação odiosa que há: o pobre não pode nem freqüentar o ensino fundamental, não tem acesso, muito menos ao ensino intermediário ou superior.
Agora, o filho do rico, lá em Salvador, vai estudar gratuitamente. E quem es-

.,'

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O problema não é de Oposição ou
Governo; o problema é de pensamento, é de julgamento.

O SR .. JUTAHY MAGALHÃES- Para mostrar a V. Ex• que não é
uma classe privilegiada, digo o seguinte: tenho no meu Estado um companheiro do interior, semi-analfabeto, pobre, e que, com o maior sacrifício, dos
seus onze filhos conseguiu formar seis em escolas universitárias e cinco· moças
professoras. Ele não tem carro, nem seus filhos têm carro, mas um é advogado, outro é médico, outro é economista, outro é formado em administração
de empresas, um engenheiro, e tem um sexto que agora não estou me
lembrando se é dentista ou se tambérri é. médico. Então, veja V. Ex' que este é
um exemplo, e temos centenas deles. Ao contrãrio do que V. Ex' possa imaginar, na Bahia, o maior número· de universitários não são ricos, talvez sejam
remediados. Mas se tivessem que pagar uma anuidade no preço daquelas universíQades que cobram essas anuidades, talVez não tivessem condições de freqUentar e;ssas escolas. E muitos desses nossos amigos e conhecidos, e tantas
vezes desconhecidos, elementos do interior, que mandam seus filhos para a
capital para terem condições de freqUentar a universidade, se tivessem de freqüêntar a Universidade Católica, por exemplo, no meu Estado, que é uma
universidade paga, talvez não tivessem condições de manter seus filhos nessa
universidade.

O Sr. E1·elásio Vieira- Fico surpreso" com essa informação, porque soube do Ministério, não faz muito tempo, que ·o índice de inadimplência era
mín"imo.

O Sr. Evelásio Vieira essas falhas.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, veja V. Ex• que hã realmente
uma discrepância de opiniões: o que será a maioria? Será de ricos, ou será de
elementos que vêm das classes mais pobres, ou serão filhos de elementos da
classe média, que seriam mais uzyta vez sacrificados e não teriam condições de
freqUentar a universidade?

•

•

•

O Sr. E1•elásio Vieira- Permite V. Ex•?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Com toda a satisfação.
O Sr. E1·elásio VieiriT- É justo, Senador Jutahy Magalhães, aquele amigo seu, pobre, passar privações para que seus filhos pudessem galgar o ensino
superior, e a flfha do rico vizinho ao lado freqüentar a universidade para se
ilustrar culturalinente e, depois, não exercer qualquer atividade, o que acontece muito? Aquela moça, inclusive, foi tirar o lugar de um pobre. V. Exf. é uin
homem justo e não vai concordar com essa discriminação, com essa injustiça.

•

O Sr. Aderhal Jurema- Permite V. Ex•?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Considero apenas, Senador Evelã·
sio Vieira, que é muito mais justo que este meu amigo pobre tenha tido condições de fazer seus filhos chegarem a ter um anel no dedo, que era o grande
desejo desse pai de tantos filhos, os quais hoje, estão todos empregados, podendo ajudar à família, é muito mais justo, do que a injustiça desses exemplos
citados por V. Exl.l, que também considera um erro, pessoas que vão para as
universidades apenas para passar o tempo, mas estão ocupando lugares daqueles outros que necessitam dessa universidade. Mas, isso é menos injusto
do que seria a injustiça cometida contra tantos pais que querem ver seus filhos formados nas universidades e não teriam condições de vê-los formados
se tivessem que pagar essa universidade.
O Sr. E1·elásio Vieira- V.
fabetos.

Ex~

quer ver continuarem os milhões de anal-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, Excelência. Disse a V. Ex• que
concordamos nas preliminares porque considero que o Estado tem obrigação, cm primeiro lugar, de olhar para o ensino básico. Creio que temos que
começar por aí: formar bem a nossa pirâmide e não invertê-la, fazendo com
que o ápice seja maior do que a base da pirâmide. Por isso sou favorável ao
ensino básico sou mais favorável ainda ao ensino profissionalizante com
maior ênfase do que o ensino universitário, porque estamos precisando muito
de técnicos de nível médio, que é o que não temos muito no Brasil.

i
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O Sr. Aderbal Jurema - Permite V._ Ex• um aparte?
O SR. JUTAI-IY MAGALHÃES- Com todo o prazer, nobre Senador
Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema -

Rejubilo-me com o diálogo entre o Senador

Evelásio Vieira e V. Ex•. porquanto esses assuntos estão a exigir a participação direta do Congresso Nacional. Em verdade, nobre Senador Jutahy
Magalhães, o problema do ensino pago, o problema do ensino gratuito em
função do aluno que pode pagar e do que não pode pagar, está a exigir uma

modificação completa na estrutura da universidade brasileira. Não poderemos, por decreto, resolver este problema. Este problema envolve um complexo de providências e, rapidamente, eu diria a V. Ex• que as universidades
mantidas pelo Governo funcionam de dia, e as universidades pagas ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Há cursos noturnos.

•

•

•

•

O Sr. Aderbal Jurema -

Algumas têm cursos noturnos .

O SR.JUTRAY-MAGALHÃES- Devem ter cursos noturnos, tambe.
O Sr. Aderhal Jurema - É devem ter mas não têm, mas como eu dizia,
repetindo, as universidades pagas funcionam à. noite. Então V. Ex~ veja que
dicotomia; o cidadão que trabalha durante o dia vai estudar à noite e paga,
do seu salário, a universidade. O filho de fainília, que não trabalha nem de dia
nem de noite, estuda durante o dia de graça. Então veja V. Ex' que ternos necessidade de fazer uma remodelação completa na estrutura da universidade
brasileira porque tem que haver uma política integrada. Essa história de Ministério da Fazenda para um lado, Ministério da EdUcação para outro, Ministério da Agricultura para outro, não é possível! Não sei como esse País anda, com tanta dicotomia. Porque o MinistériO da Fazenda para poder dar um
plano no sentido daqueles que pagam maior Imposto de Renda, a fim de que
possam ser filtrados os alunos que possam pagar e os alunos que não devem
pagar, isso só havendo uma integração no Governo. E essa integração, desde
o Império, não existe..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• tem razão, nobre Senador
Aderbal Jurema, porque uma das hipóteses seria também a criação dos cur~
sos noturnos nas universidades federais, permitindo que alunos que trabalhem tivessem condições de estudar durante a noite, para poder trabalhar durante o dia, atendendo assim às suas necessidades .
Mas, Srs. Senadores Aderbal Jurema e Evelásio Vieira, minha pretensão
era trazer um assunto para debate, um assunto que considero da maior im·
portáncia· para o nosso País, um assunto que deve ser tratado sem radicali·
zações. um assunto que não pode ser objeto de definições sem que surjam os
debates e que destes debates apareçam as soluções.
Esse assunto deve ser tratado com a seriedade com que V. Ex's trataram
neste debate comigo e, também, o Governo deve examinar- dentro daquilo
que pretende, quando levantou essa questão para exame da sociedade brasileira e para debate no Conselho Federal de Educação - as diversas opiniões
para chegar a uma conclusão que atenda melhor à educação em nosso País.
Porque o nosso desejo, aquilo que almejamos, é que a educação do Brasil venha ser, para o futuro, aquilo que até hoje, infelizmente, não conseguiu ser.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Con<edo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves, por cessão do nobre Senador José Fragelli.
O SR. ~!TE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Con<edo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o.seguiqte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Comissão de Finanças da Câmara dÕs Deputados promoveu a realização, nos. dias 15, 16, 17, 23 e 24 de setembro, no auditório Nereu Ramos, de
um Simpósio sobre o Sistema Tributário Nacional com a finalidade de, simultaneamente com a minuciosa análise crítica, captar subsídios no sentido
do aprefeiçoamento das normas tributárias vigentes, e da elaboração de sugestões para uma melhor distribuição da renda tributária.
A iniciativa foi coroada de amplo sucesso, em virtude da alta categoria
do.s conferencistas e debatedores convidados, além da participação de professores universitários especializados em finanças públicas, economia e direito
tributário.
Compareceram Secretários da Fazenda dos Estados, Prefeitos de grandes cidades como Recife e Salvador, destãcãndo-Se ·a presença, durante o
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Simpósio, de muitos estudantes de nível superior, assessores técnicos do Poder Legislativo, e jornalistas devidamente credenciados.
No ternário, abrangente e complexo, os problemas mais exaustivamente
debatidos foram os relativos ao Sistema Tributário em face da Política Fiscal,
a Competência Tributária da União, dos Estados e Municípios, as TranSferências Tributárias, 3 Av<i.lüi.ção-Ci-IHCã da "Reforma Tributária de 1965, e, finalmente, a Questão da oportunidade de uma Nova Reforma Tributária.
O Sirnpôsio teve início coril a conf6-ência pronunciada pelo Ministro da
Fazenda Ernane Galvêas; a 15 de setembro de 1981.
Reconhecendo que o Sistema Tributário Nacional vem sendo alvo devariadas crítiC"ã.s, desde as mais sensatas e construtivas até as que simplesmente
igno.ram os reais objetivos do Sistema, o Ministro Ernanc Galvêas acentuou,
todavia, que a situação que antecedeu o vigente Código rributárío Nacional,
era incapaz de fornecer o instrumental indispensável ao exercício de ações
coorde_nadas do Governo, com vistas à rápida modernização da economia
brasileira, e à conseqüente obtenção de patamares, cada vez mais elevados, de
desenvolvimento econômico e social.
Seria, porém, totalmente inadmissível que, nas atuais circunstâncias de
uma conjuntura adversa, bastaria a mera descentralização de atribuições-na
promoção desse desenvolvimento e, conseqüentemente, na competência de
tributar. A descentralização pura e simples, por si só, não iriduziria à concretização das potencialidades econômicas da Nação.
HA centralização n.ã competência da União,- esclareceu o Ministro da
Fazenda - das incidências que se prestam à execução de uma política nacional didgida àqueles ObJetivOS, tem forte justificativa, não apenas na nossa
realidade social, pofítica e ecoilômica, maS, também, na responsabilidade que
os modernos Estados Nacionais assumiram, com vistas a evitar os efeitos dos
cicios económicos, estimular adequadamente o desenvolvimento das atividades privadas e, no caso de países como o Brasil, promover a integração nacional... A propósito desse assunto, não se pode deixar de realçar a inegável contribuição do atual Sistema Tributário Nacional à preservação da Federação e
da unidade nacional, pela eliminação de pontos de atrito entre as unidades federativas."
Por tudo isso, na opinião do Ministro Ernane Galvéas, antes de se exaM
minar uma nova Reforma Tribu_tái'ia, qUe pressuporia mudariça ·na estrutura
atual dos. tributos e(ou da competência das três esferas de Governo, é preciso
avaliar, adequadamente, os resultados da Reforma de I 965, inclusive para o
exame da conveniência de ajustamentos que permitam o aumento da eficácia
do vigente Sistema Tributário Nacional.
É inegável, coittudo, que ocorre~am nestes últimos anos, distorções, e
uma acentuada tendência no sentido do enrijecimento e dos excessos da centralização.
Impõem·se, como é natural, medidas destinadas a efetuar correções de
rumo capazes de recolocá-lo na trajetória de sua modernização e adequação
às exigências conjunturais.
Para o Governo Federal,~ como de resto, para os Estados e Municípios, o
combate à inflação requer atenção igual ou maior do que o exame da reparM
tição das receitas nas três esferas de governo.
Ninguém ritais ignora, neste País, que a inflação é o inimigo público número um das empresas, dos assalariados, dos aposentados, dos políticos, das
donas-de-casa e, sobretudo, dos Governos. Ela a tua em dois sentidos negativos contra os Estados e Municípios: corrói as suas receitas e desestimula o desenvolvimento da atividade econômica, geradora de base para o aumento de
sua arrecadação.
A conferência de encerramento do Simpósio coube ao Professor Mário
Henrique Simonsen, ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento, que demonstrou, mais urna vez, sua extraordinária cultura. e competência especialiM
zada como economista, internacionalmente reconhecida~ Em sua brilhante
análise, o ilustre Professor Mário Henrique Simonsen esclareceu que os sistemas tributários modernos estruturam-se com três objetivos. o fiscal, de arre~
cada r recursos para cobrir as despesas públicas; o social, de melhorar a distri~
buição da renda e da riqueza; e o funcional, de orientar a poupança, a pro-"
dução e os investimentos, corrigindo as imperfeições do mercado. Para ele,
um sistema de impostos tecnicamente irrepreensível deveria passar por quatro testes: o da exeqüíbilidade, o da ausência de incidências em cascata, o da
isenção nas exportações e o da neutralidade em relação à inflação. Poder-se-ia, ainda, falar no teste relativo à justiça fiscal.
Admitiu ·o ex-Ministro Mário Heririque Simonsen que o sistema tribu·
tário brasileiro está longe de poder ser considerado tecnicamente irrepreensí·
vel. ''Contudo, os progressos conseguidos nos últimos vinte anos, melhora~
ram substancialmente a funcionalidade do sistema, havendo o Brasil C(. nse~
guido, nesse particular, uma posição de vanguarda no cenârio mundial".
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A atual ConstituiÇão é fortemente centralizadora em matéria de competência tributária,- condição, aliás indispensável para que se tenha um sistema coordenado de impostos.
Uma das conclusões da importante Conferência pronunciada pelo exMinistro merece destaque... ··o conjunto -dOs impostos deve constituir um sistema dinâmico. De um lado porque a melhoria dos métodos de fiscalização e
arrecadação, permite que se aprimorem as caracteríSticas sociais e funcionais
do sistema. De outro lado, porque o Sistema de impostos que mais convém a
um país evolui no tempo".
A tributação funcionai destina-se a resolver determinados problemas específicos. Na medida em que o sistema seja bem sucedido, isto é, que esses
problemas se resolvam, mudam os setores e as atividades que devem merecer
o amparo de incentivos. Também quanto mais desenvolvido um país, mais
progressivos devem tornar-se os seus impostos.
.. Em suma,- concluiu-, em matéria de política tributária, não há lugar para a inércia. Não se passe, todavia, para o pólo oposto da legislação hesitante, que ora pende para um lado, ora para outro, o que deixa o contribuinte em permanente sobressalto. Em política tributária é indispensável dispor de diretrizes firmes a longo prazo."
Seria impossível enumerar e resumir todas as conferências proferidas,
que ocasionaram, à margem dos respectivos textos, debates igualmente importantes e oportunos.
A questão da oportunidade de nova Reforma Tributária, foi o tema examinado em profundidade, e com invulgar competência, pelo ilustre Secretário
da Fazenda de Minas Gerais, Doutor Márcio Manoel Garcia Vilela.
Na sua exposição, realista e densa de conteúdo objetivo, essa autoridade
atribuiu prioridade às seguintes conclusões: '"lt~- Estão configurados, na
realidade brasileira atual, todos os pressupostos da oportunidade e da necessidade de uma análise crítiCa objetiva voltada Para revisões do Sistema Tributário NaCional (STN). Tais pressupostos residem: a) na evidência das deformações_ contidas no STN; b) na consciência nacional em torno da necessidade
de revisões; e c) na viabilidade política de implementação dessas correções".
"2~ De outro lado, não cabe uma reforma no vigente ordenamento
jurídico-tributário nacional, com a acepção peculiar e histórica do vocábulo,
por isso que não se verifica, ainda, a imprestabilidade do Sistema"
3~ Ajustes e correções localizados no STN evitarão o agravamento
dos erros e distorções detectados, os quais podem efetivamente conduzir à falência do Sistema, caso não sejam, com senso de oportunidade, devidamente
eliminados."
4• - Os problemas e respectivos tratamentos devem ser criteriosamente e
realisticamente levaí1tados, se possível de forma consensual, que assegure
força e consistência às proposições perante a opinião pública e o poder de decisão. Deve-se observar, estrategicamente, para o efeito de implementação,
escala de prioridade estabelecida consoante factibilidade e premência das medidas."

Senhor Presidente,
Tudo indica que, a partir do reequilíbrio das Rendas e Encargos Públicos,_os_ ajustamentos e correções examinados durante o Simpósio sobre o Sistema Tributário Nacional sejam transformados em providências concretas.
Tem razão o Secretário Márcio Garcia Vilela, quando chamou a atenção do
Poder Legislativo para as tendências centralizadoras exacerbadas nos últimos
anos.
O formidável crescimento da máquina administrativa da União foi alimentado pela concentração dos recursos tributários à sua disposição. O gigantismo da União passou a exigir, cada vez mais, uma soma crescente de
meios para sua manutenção. A-hlperfrofia da estrutura administrativa -do Poder Central deve ser detida. Basta salientar que, de 49,6%, em 1963/1964, a
participação da União nO fuontãnte tributário do País, ascendeu para 73,9%
em 1979, sobrando para os Estados 22,6% e para os municípios 3,5%, aqui já
incluídas as contribuições compulsórias e/ou parafiscais.
A hora é oportuna para urna redefinição dos encargos e responsabilidades da União, dos Estados e Municípios, num contexto de descentralização,
sem o que a f ~deração corre o risco de se transformar numa simples abstração jurídica.
São estas as razões que me levam, Senhor Presidente, a solicitar a incor~
poração ao texto deste meu pronunciamento das Conferências proferidas, durante o Simpósio sobre o Sistema Tributário Nacional, pelos Ministros Emane Galvêas c Mário Henrique Simonsen, e pelo Secretãrio da Fazenda de Mi~
nas Gerais, Márcio Manoel Garcia Vilela.
São contribuições dignas de reflexão, nesta hora em que o aperfeiçoamento da Federação se impõe como uma exigência inarredávef da nossa História, da nossa Geografia, e dos nossos destinos.
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Finalizando, congratulo-me com a Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados, felicitando muito especialmente, os Deputados Luiz Baccarini e Honorato Vianna, a cujos esforços se devem credítar a eficiente Organização e o êxito incontestável do Simpósio Sobre o Sistema Tributário Nacional. (Muito bem)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO DA FAZENDA,
ERNANE GALVBAS
Por ocasião da abertura do Simpósio sobre o Sistema Tributário
Nacional promovido pela Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados,
Brasilia, 15 de setembro de 1981 .

Introdução
E com imenso prazer e alegria que participo deste Simpósio sobre o Sistema Tributário Nacional, promovid0 :la Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados.
Desejo, inicialmente, congratular-me com o ilustre Deputado Luiz Baccarini e com seus pares pela feliz iniciativa da realização deste encontro, que
reunirá abalizados especialistas para debater um dos mais mais imPOrtantes
temas da atualidade brasileira.
Esses debates, a serem conduzidos em foro de tão elevada representatividade, contribuirão sem dúvida para a formação de consciência em torno do
espírito e dos objetivos do Sisteina Tributário Nacional e, certamente, para o
surgimento de valiosos subsídios conducentes ao seu aprimoramento.
O Sistema Tributário Nacional vem sendo alvo, em anos recentes, de
críticas as mais variadas, desde as mais sensatas e construtivas até as que parecem desconhecer os reais objetivos do Sistema, todas, entretanto, importantes para a análise serena do3 problemas que possam ser identificadOs na ainda
curta vigência do atual Código Tributário NacionaL
Fala-se hoje abertamente na necessidade de uma nova ~·Reforma Tributária". Infelizmente, muitos repetem uma ''sabedoria convencional", sem a
preocupação com as verdadeiras dificuldades que enfrentamos, confundem
não raro efeito com causa e acabam por não apresentar alternativas válidas
para a melhoria da eficácia do Sistema.
Gostaria, por isso mesmo, de lançar algumas questões fundamentais à
ret1exão dos que se interessam realmente pela busca de soluções adequadas ao
assunto objeto deste Simpósio.
Entre outras, caberia fazer as seguintes indagações: há, efetivamente, necessidade de uma Reforma Tributária? Precisamos mudar a estrutura dos tributos ou simplesmente introduzir aperfeiçoamentos? O Sistema Tributário
Nacional já esgotou sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento nacional?
Não pretendo condicionar os frutíferos debates que doravante serão promovidos neste Simpósio, mas entendo que seria altamente positivo se os seus
participantes pudessem, ao final, produzir respostas satisfatórias a estas e a
outras questões de igual relevância que aqui serão formuladas.
Os Fundamentos da Reforma Tributária de 1965
Permitam-me iniciar a análise do Sistema Tributário Nacional com a citação de trechos selecionados da Exposição de Motivos n9 910, com que o então Ministro da Fazenda, Professor Octávio Gouveia de Bulhões, encaminhou o projeto de que resultou a Emenda Constitucional n9 18, de 19 de dezembro de 1965:
"A Comissão de juristas e de técnicos que preparou o projeto de sistematização tributária da Federação diz com muita propriedade em seu relatório:
"'"Desde 1891, vem sendo seguido o critério de partilhar tributos designados
por suas denominações jurídicas usuais, posto que nem sempre pacíficas pa-ra
os pi"ópriOS jUristas: Esse sistema tem provocado ou facilitado distorções econômicas que o crescimento das necessidades financeiras do poder público, e a
conseqüente complexidade e onerosidade dos tributos federais, estaduais e
muhicipafs -somente tendem a agravar. Exemplo desta afirmativa é ~r-prolife
ração de figuras tributárias, concebidas em termos jurídico-formais cõm que
os três governos vêm procurando alargar o campo de suas competências e
fortalecer o montante de suas arrecadações". "Isto sem falarmos nas sobreposições de tributos, do mesmo ou de outro poder, economicamente idênticos, e disfarçados apenas pelas roupagens jurídicas de que o legislador Os r~
veste. Pode-se mesmo dizer, sem exagero, que existem hoje, no Brasil, mais
tributos formalmente distintos que· fatores econômicos aptos a servir de base
à tributação".
"O País está a caminho de uma fase de progresso que depende, para segurança de seu êxito, da adoção de impostos apoiados economicamente sobre
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a renda distribuída e não, de maneira antieconômica, sobre a formação do
produto nacional, como ocorre hoje, de maneira acentuada".
....Em vez da preocupação de dividir a competência tributária, apelando
para a implantação de muitos impostos, ê do maior alcance econômico e social dar atenção à distribuição da receita de todos os impostos, desde que bem
escolhidos e apropriadamente lançados e cobrados".
.. Se a renda nacional tivesse formação mais uniforme em nossO País, a
participação da receita segundo a arrecadação local seria suficiente. Mas, ao
contrário, a formação do produto nacional é fortemente concentrada na região Centro-Sul. As grandes empresas estão sediadas nos Estados de São
Paulo e Guanabara. As maiores fábricas estãO igualmente localizadas nesses
dois Estados. Caso prevalecesse exclusivamenteo critério de distribuição da
receita tributária, segundo a arrecadação local, o Estado de São PaulO e seus
Miunicípios e o Estado da Guanabara ficariam excessivamente aquinhoados
e muito mal assistido grande número de Estados e Municípios. Ainda mais .
Daqui por diante, haveria enorme rivalidade para a localização de fábricas ou
matrizes de grandes empresas para efeito da participação do imposto de consumo e do imposto de renda. Esses dois f~.tos preocupam consideravelmente a
Comfssão, motivo por que pi-opôs, com. sabedoria, que se constituísse um
fundo a ser distribuído aos Estados e Municípios, segundo as determinações
de uma lei complementar".
.. Além dos aspectos assinalados, convém ressaltar que a reforma tributária tem, igualmente; Por escopo ofereCer meios de disciplina monetária".
As razões apresentadas pelo eminente Professor Bulhões para justificar o
projeto de Reforma Tributária, ainda de grande atualidade, evidenciam a necessidades de apoiar o novo Sistema nos seguintes principais fundamentos:
a) - atribuir racionalidade económica aos tributos, evitando, entre outros problemas, a sobreposição de impostos com fins Puramente de arrecadação, que entravavam o desenvolvimento da produção e sua comercialização;
b) conferir carâter nacional e integrado ao Sistema Tributário, a fim de
evitar a coexistência de sistemas autónomos nas três esferas de Governo, a
proliferação de figuras tributárias e a "guerra fiscal" entre os Estados;
c) criar mecanismos de compensação (transferências -intergovernamentais) a fim de permftir-'adequada distribuição das receitas tributárias;
d} dar ao Sistema Tributário a função de importante instrumento de
política económica, seja para promover o desenvlvimento a nível setorial e regional, seja para permitir a consecução de objetivos de curto prazo na administração da conjuntura económica.
Aliás, a respeito deste último ponto, não é demais relembrar que a partir
da década de trinta os Estados Nacionais passaram a utilizar intensivamente
o aparato tributário e fiscal como instrumento de política econômica, tanto
para preveir as distorções originadas dos -"ciclos econômicos, quanto para
orientar investimentos em setores e atividades menos atrativos à iniciativa
privada.
Nos países em desenvolvimento, a utilização do sistema tributário como
instrumento de política económica tem HaO -"impõft3õCíã relativamente
maior. Nessas ãreas, vem cabendo ao Estado a tarefa fundamental de catalizar poupanças disponíveis e orientá-las para os investimentos em áreas e setores estratégicos com o objetivo de romper o círculo vicioso do subdesenvolvimento, eliminar bolsões de pobreza e propiciar aos seus habitantes melhoria
d_o nível de bem-estar social.
No caso do Brasil, ter-se-ia a considerar ainda os desafios adicionais representados pelas enormes disparidades pessoais, setoriais e regionais de renda e pela necessidade de promover a exploração racional dos imensos espaços
vazios de um território com dimensões continentais.
A responsabilidade da União nesse campo é, aliás, consagrada na própria Constituição Federal, que em seu artigo 89, inciso V e XIV, lhe confere
competência para planejar e promOver o d6SeriVolvimento e a segurança naciOnais, bem como estabelecer e executar planos nacionais de educação e saúde e planos regionaís de desenvolvimento.
Nesse sentido, parece não restar dúvida de que o sistema que antecedeu o
vigente Cóàig6lributário Nacional era incapaz de fornecer o instrumental
indispensável ao exercício de ações coordenadas de Governo com vistas à rápida modernização a economia brasileira e à conseqüente obtenção de patamares cada vez mais elevados de desenvolvimento económico e social.
Por outro lado, seria errôneo pensar que, no atual estágio da economia
brasileira, a mera descentralização de atribuições na promoção do desenvlvimento e conseqüentemente na competência de tributar poderia induzir, por si
só, à concretização das grandes potencialidades da economia brasileira.
Assim, se a cada unidade federativa fosse atribuída a competência de
promover os investimentos indispensáveis ao seu desenvolvimento, seria fácil
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imaginar os problemas resultantes da falta de sincronia entre os interesses de
cada Estado e os refentes a um harmonioso desenvolvimento econômico e social.
Também não se poderia deixar de considerar que a responsabHidade
constitucional atribuída à União para promover o desenvolvimento regional
e nacional tem outros aspectos igualmente positivos, entre os quais figura o
de proporcionar economias de escala e o progresso tecnológico na realização
de investimentos de interesse comum, de que são exemplos marcantes os realizados nos últimos quinze anos pelo Governo Federal nas áreas de energia e
telecomunicações.
~
A esses fatores se poderia acrescentar outros que justificariam a necessidade de centralização de certas competências tributárias na União. Entre eles
ressalta o papel que passaram a ter os tributos vinculados ao comércio exterior e à política cambial, de cujo tratamento uniforme e flexível depende o êxito de ações destinadas a extrair o melhor proveito da crescente interdependência das economias mundiais e a captar poupanças externas que, em proporções adequadas com o produto nacional, possam contribuir para a desejada aceleração do ritmo de desenvolvimento económico e social.
Foi sem dúvida a consideração desse conjunto de idéias que exigiu a
construção de um Sistema Tributário capaz de funcionar como elemento indutor do desenvolvimento econômico e social que o País reclamava e cujos
objetivos passaram a ser, alêm do financiamento dos gastos públicos, a expansão do investimento e do produto em bases seletivas (adequada alocação
setorial e regional dos fatores) e a melhoria da distribuição da renda e da riqueza.
A centralização, na competência-da União, das incidências que se prestam à execução de uma política nacional dirigida àqueles objetivos tem, pois,
forte justificativa não apenas na nossa realidade social, política e econômica,
mas também na responsabilidade que os modernos Estados Nacionais assumiram com vistas a evitar os efeitos dOs ciclos econômicos, estimular adequadamente o desenvolvimento da atividade privada e, no caso de países como o
Brasil, promover a integração nacional.
Assim, por exemplo, os impostos de importação e exportação, utilizáveis
coni:o instrumentos de comêrcio exterior, estão necessariamente na área de
competência da União, para possibilitar a esta o cumprimento da atribuição
de legislar sobre aquele importante segmento da atividade econômica.
De igual modo, parece não haver dúvida de que o imposto de renda, em
nosso País, requer administração centralizada, quer sob o ponto de vista estreitamente fiscal, quer sob o aspecto de sua utilização extrafiscal, como instrumento de estímulo à realização de investimentos ou à formação de poupança. O mesmo se pode dizer dos impostos especiais, como os de energia elétrica, lubrificantes e combustíveis, e sobre mínerais, que devem compor o instrumental à disposição da União para definir, uniformemente, políticas nacionais voltadas para o seu adequado desenvolvimento.
Ao lado disso, o já mencionado sistema de transferências inteigovernamentais possibilitou o suprimento de recursos aos Estados e Municípios sem
que se submetesse os contribuintes a pressões insuportáveis de cargas tributárias administradas independentemente, além de prevenir os conflitos de
competência entre esferas do Governo.
A propósito desse assunto, não se pode deixar de realçar a inegável contribuição do atual Sistema Tributário Nacional à preservação da Federação e
da unidade nacional, pela eliminação de pontos de atrito entre as unidades federativas. Assim é que a federalização do imposto de exportação e o estabele~
cimento de normas gerais sobre o ICM, por exemplo, possibilitaram a extinção das citadas "guerras fiscais" entre Estados, que utilizavam o imposto
de exportação e o imposto sobre vendas e consignações, que o ICM veio a suceder, como instrumento de agressão e retaliação, ao sabor de políticas geralmente inconsistentes e sem regularidade.
Por tudo isso, antes de se examinar uma nova Reforma Tributária, que
pressuporia mudança na estrutura atual dos tributos efou da competência
das três esferas de Governo, é preciso avaliar adequadamente os resultados
da Reforma de 1965, inclusive para o exame da conveniência de ajustamentos
que permitam o aumento da eficácia do vigente Sistema Tributário Nacional.
Os Resultados da Reforma
Como assinalado, a Reforma Tributária de 1965 propiciou a montagem,
certamente pela primeira vez no Brasil, de amplos e integrados instrumentos
de política econômica, que permitiram ao País experimentar fase das mais
prósperas de sua história econômica, entre 1968 e 1973, cuja trajetória somente veio a ser perturbada por razões de ordem externa, alheias ao nosso
controle: os choques do petróleo de 1974, 1979 e 1980.
Não seria demais afirmar que foi o novo Sistema Tributário Nacional o
responsável, em última análise, pelo sucesso de boa parte das restantes reformas estruturais introduzidas na economia brasileira após 1964.
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Para realçar as mais importantes contribuições nessa ãrea, bastaria falar
do mercado de capitais e do comêrcio exterior, cujo desenvolvimento muito
deve aos estímulos propiciados pela Reforma Tributária. Sobre o comércio
exterior, níngliuém desconhece que a viabilização de um sistema consistente
de incentivos àS exportações de produtos manufaturados somente foi possível
pela criação da tributação sobre o valor agregado (IPI e ICM), permitindo a
insenção integrada, já então praticada por outros países, que seria inviável
com a incidência em cascata do sistema anterior.

QUADRO Ill
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Para se ter uma idéia concreta dessa ação indutora, basta citar que os incentivos fiscais administrados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial
(COI), entre 1970 e 80, permitiram a realização de investimentos da ordem de
USS 38,6 bilhões somente nos setores de bens de capital e de insumos básicos,
a preços de 1980.
A nível regional e setorial, os incentivos alocados, por intermédio de outros mecanismos totalizaram vultosas somas de recursos para formação de investimentos em áreas e setores prioritários.
Em termos regionais~ os incentivos fiscais canalizados através do FINOR, FiNAM, PlN. PROTERRA e FUNRES, somaram, no período 196880, CrS 652,3 bilhões, a preços de 1980
Tais recursOs representatartr um apreciável esf0rço de capitalização das
regiões menos desenvolvidas do Pafs, mesmo sem k.var em consideração a
contrapartida de recursos próprios dos empresários ·! de terceiros nos programas e projetes beneficiados pelos incentivos.
Especificamente para o Nordeste e a Amazf.tüa, os investimentos realizados a nível de projeto, sob o sistema SUDENE(SUDAM (recursos diversos + incentivos fiscais), ascenderam, no período 1972-80, a Cr$ 902,5 bilhões, a preços de 1980.
A nível setorial, destaca-se o FISET, com um volume de incentivos fiscais e financeiros a ele destinado, no período 1968-80, da ordem de Cr$ 152,5
bilhões, a preços de 1980.
Por outro lado, os diversos fundos e programas setoriais (Fundo Federal
de Eletrificação, Fundo Aeroviário, Fundo Federal de Desenvolvimento Ferroviário, Fundo Portuário Nacional, Reserva Monetária, DNER, EBTU,
TELEBRÁS, Programação de Mobilização Energética e outros) totalizaram
no período de 1974 a 1980 a significativa importância de Cr$ 821,7 bilhões, a
preços de I 980.
Esses recursos, juntamente com a contrapartida de outras fontes, permitiram a implantação de uma ampla e moderna infra-estrutura, sem a qual teria sido impossível ao País atingir as elevadas taxas de crescimento registradas no período posterior a 1967.
No setor de exportação, os incentivos fiscais e financeiros assumiram
também grande importância, especialmente os destinados a promover a venda de produtos manufaturados. Entre outros, merecem ser citados: a iseriÇão
do imposto de renda para o lucro obtido na exportação; a não incidência do
ICM e a isenção do IPI; os estímulos às empresas comerciais exportadoras e
às empresas exportadoras de serviços; os incentivos do Programa BEFIEX e
o crédito-prêmio às exportações.
Não é de admirar, portanto, que as exportações brasileiras tenham evoluído deUS$ 1,7 bilhão em 1967 para US$ 20,1 bilhões em 1980, com os produtos industrializados aumentando sua participação relativa de 20,7% para
56.5%, no período.
Vale destacar, ainda, a importância da política fiscal como um dos principais instrumentos de contenção e substituição de importaçÕes, especialmente nos setores de bens de capital e insumos básicos.
No tocante à arrecadação dos tributos pelas três esferas de Governo, a
centralização de certas competências no âmbito da União teria provado, à
primeira vista, uma concentração da receita tributária no Governo Federal
(Quadro li!).
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O novo Sistema Tributário permitiu também a ampla instituição de incentivos fiscais com o objetivo de dírecionar fluxos internos e externos de
poupanças para investimentos de natureza setorial ou regional, sem o que dificilirieOte o País teria alcançado o notável incremento e diversificação de sua
base industrial, nem evitado o ma:ior alargamento do fosso entre as regiões
mais pobres e o Centro-Sul.
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Todavia, quando se leva em conta as transferências intergovernamentais,
a situação das receitas efetivamente disponíveis na União, nos Estados e nos
Municípios é sensivelmente diversa daquela que considera o simples fluxo da
arrecadação (Quadro IV).
Para se ter idéia da magnitude desse programa, basta dizer que, entre
1974 e 80, não obstante o PIB ter mais que duplicado (passou deUS$ 105,6
bilhões em 1974 para USS 238,3 bilhões em 1980), as importações de bens de
capital e insu~os básicos em relação ao PIB caíram de 6, 7% para 3, 7%.
A Refórma Tributária -de 1965 possibilitou, também, a criação e ampliação de inúmeros programs de natureza social, cujos resultados podem ser
avaliados pela rápida elevação dos índices de alfabetização, ampliação sensível no número de matrículas nos três níveis de ensino, bem como da melhoria
e ampliação da rede de água e saneamento das cidades brasileiras (QUadro I).
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A criação de mecanismos de cunho redistributivista, incorporados nos
critérios de distribuição dos recursos dos Fundos de Participação e do Fundo
Especial, foi outra grande contribuição da Reforma Tributária para os objetivos do desenvolvimento regional e integração nacional.
Com efeito, ao instituir sistema de distribuição inversamente proporcional à renda "per capita", a lei permitiu a transferência de recursos para as regiões menos desenvolvidas em nível substancialmnte superior ao da arrecadação, nessas áreas, do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, que servem de base de cálculo para os mencionados fundos (Quadro II).
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QUADRO IV
RECURSOS DISPON[VEIS NAS TRES ESFERAS DE GOVERNO

n::CURSOS OISPOtlfVEIS
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Como se observa o Quadro IV, a participação da União nas receitas efe~
tivamente çlisponíveis começa a reduzir-se a partir de 1976, situação que pode
ser atribuída ao incremento dos percentuais dos Fundos de Participação e do
Fundo Especial, que passaram de 12% da arrecadação do IPI e do imposto de
renda em 1975 para 20%, com elevações gradativas (16% em 1976, 18% em
1977 e 20% em 1978).
Com o novo aumentO nos percentuais desses fundos para 24%, de que
me ocuparei adiante, maior será a redução da participação da União nos recursos tributários efetivamente disponíveis.
Em realidade, porém, torna~se muito difícil avaliar essa distribuição
através da mera comparação dos números da arrecadação e da distribuição
da receita tributária, pois a rigor-se ôeveria cumputar, nos fluxos de entradas
e saídas. os subsídios diretos e indiretos do Governo Federal, canalizados
para os empreendimentos e setores localizados nos diferentes Estados e M unicípios, assim como o potencia[ de geração de tributos decorrentes das atividades incentivadas pelo Governo Federal.
Por essa razão, constituiria equívoco concluir, pela simples comparação
da participação relativa na receita tributária, que os Estados e Municípios es~
tariam perdendo posição, nas proporções imaginadas, relativamente à União.
Essa rápida avaliação dos resultados do Sistema Tributário Nacional
permite inferir sua enorme importância: para o equacionamento e solução dos
grandes desafios que a sociedade brasileira resolveu enfrentar com o objetivo

li l~uniclpfos

de alcançar, com rapidez, patamares mais elevados de desenvolvimento eco~
nômico e social.
Todavia, a execução das políticas tributária e fiscal desses últimos anos
tem mostrado a conveniência de introduzir ajustamentos para manter e mesmo elevar a eficácia do Sistema, bem corno para efetuar correções de rumo
capazes de recolocá~lo na trajetória que todos desejamos.
A Necessidade de Ajustamentos
Para haver consenso de que o principal ajustamento reclamado para o
Sistema Tributário Nacional refere~se à ârea dos incentivos fiscais, especial~
mente os do ICM, a partir do pressuposto de que sua intensa utilização como
instrumento de política económiCa, embora tenha contribuído inegavelmente
para o acelerado desenvolvimento econômico dos últimos quinze anos, terminou também por gerar distorções e um elevado comprometimento das receitas tributârias nas três esferas de Governo.
Esse fato levaria à constatação de que a existência de problemas no Sistema Tributário Nacional decorreria menos de sua concepção original, sem dúvida apropriada à realidade econômica e social do País, mas de conseqüências
da própria dinâmica da política fiscal e tributária, perfeitamente normais em
qualquer processo de implantação de reformas estruturais, em particular da~
quelas que incorporam alterações de grande envergadura, corno foi o caso da
Reforma Tributária.
Assim, as necessidades de aJustamento, tanto na área dos incentivos fis
cais como em outros campos do Sistema Tributário, não poderiam ser con
8
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fundidas com eventuais modificações na estrutura dos tributos, nem nas respectiva competências.
Na área dos incentivos fiscais, o mais importante esforço de ajustamento
deverá ser, inquestionavelmente, aquc!le que permitia uma progressiva redução da carga de estímulos hoje suportada pelo ICM.
É· tarefa, porém, que exige cuidadosa avaliação dos seus efeitos para a
economia nacional e, por conseqüência, para o próprio interesse dos Estados
e Municípios.
A propósito, cabe relembrar que a instituição de muitos dos benefícios
fiscais- na área do ICM teve como objetivo aplacar a rigidez do conceito de
neutralidade do tributo, imaginado como instrumento de mera arrecadação
de receitas para os Estados e Municípios.
Nesse sentido, é importante assinalar que os primeiros incentivos fiscais
foram concedidos por inspiração dos próprios Estados, que reconheceram,
por exemplo, a conveniência de evitar a tributação dos gêneros de primeira
necessidade a de instituir estímulos à industrialização a nível regional.
Por outro lado, a posterior extensão dos incentivos a outras áreas e atividades teve por base razões ainda hoje válidas, quais sejam as de contribuir
para a expansão acelerada das exportações, o estímulo a investimentos reprodutivos, o apoio à agricultura e o combate à inflação, objefivoS que devem ser
perseguidos com todas as forças disponíveiS, a fim de que possamos atenuar
as dificuldades por que passa a economia brasileira e recolocar o País, em futuro próximo, no caminho de desenvolvimento acelerado.
Adicionalmente, o engajamento dos Es!ados no apoio complementar à
política econômica do Governo Federal teve sua contrapartida, é preciso reconhecer, nos resultados do desenvolvimento e na melhoria do padrão de
vida de seus habitantes.
TOdavia, não se pode também olvidar que essa partic~pação vem acarretando comprometimento muito elevado dos orçamentos dos Estados, em
nível difícil de ser suportado por algumas unidades da Federação.
Esse problema tem sido objeto da mais alta preocupação do Governo
Federal e do Presidente da República erri particular. E justifica o traba-lho que
vem sendo realizado em foro próprio- o Conselho de Política. Fazendãria
(CONFAZ)- com vistas ao encontro de soluções que melhnr conciliem os
interesses financeiros dos Estados com a conveniência de evitar que se ponha
a perder o esforço já realizado no sentido de se alcançar a estabilidade interna
da moeda e o equilíbrio das contas externas.
No desenvolvimento do trabalho em prol da redução progressiva dos incentivos do lCM, é imperioso ter em conta que a revogação pura e simples de
todas ãS--isenÇões·e Qii~\iSquer oliú-CiS hCnefidOs, que-por·vezeS-dlega a Ser Propugnada, teria efeitos altamente danosos à economia nacional, notadamente
aos Estados menos desenvolvidos.
Na área das transferências intergovernamentais, postula-se, de há muito,
sua desvinculação de planos e programas de aplicação, de modo a permitir
que sua efetivação se opere sem entraves burocráticos e que sua destinação se
faça segundo o interesse e a realidade dos Estados e Municípios beneficiários
dos recursos.
Este é também assunto que tem sido objeto da maior atenção por parte
do Presidente João Figueiredo, que determinou, em suas diretrizes, medidas
para "alterar as normas relativas aos Fundos de Participação e aos impostos
únicos, visando à desvinculação dos recursos e automatização de sua transferência, em atenção à autonomia dos Es_tados e Municípios". E como se verâ
adiante, várias providências já foram tomadas com esse objetivo.
No plano federal, a preocupação tem sido a de aperfeiçoar os rri.ecanismos de seletividade do imposto sobre produtos industrializados, bem como
reduzir a regressividade do Sistema Tributário como um todo, principalmente mediante a revisão da sistemática do Imposto de Renda e dos incentivos
fiscais nele baseados, que acarretam, entre outros problemas, significativo volume de rendimentos não tributáveis, redução expressiva do imposto a pagar
e não tributação de rendimentos de capital pela forma progressiva.
Com efeito, levantamentos efetuados em relação ao exercício de 1980
(ano base de 1979) mostraram que os 25 mil maiores declarantes haviam recebido rendimentos não tributáveis pelo imposto progressivo no valor de Cr$
384 bilhões, tendo oferecido à tributação progressiva apenas Cr$ 38 bilhões.
TaiS rendimentos representavam, em média, 91% do rendimento total.
Considerado o total dos rendimentos (não-tributáveis e tributáveis), a alíquota média efetiva desses 25.000 contribuintes era de 2,43%, correspondendo a
menos da metade da que incidia sobre os contribuintes da faixa de renda menos elevada.
Examinando a composição dos rendimentos não-tributáveis e dos tributados exclusivamente na fonte, verificou-se que a maior parte deles era constituída de bonificações, de lucros e dividendos, de rendimentos da Cédula "G",
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de doações e herança; e de ganhos na alienação de imóveis e de participações
societãrias.
A redução dã regressividade pode ser obtida, como se sabe, tanto pela
melhoria da arrecadação do Imposto de Renda, inclusive pela diminuição dos
respectivos incentivos fiscais, quanto pela adoção de medidas que propiciem
a crescente participação dos impostos diretos como um todo na formação da
receita tributária do Governo.
Todavia, as medidas de ajustamento nesse campo também devem ser
precedidas da necessária cautela. Do lado do Imposto de Renda, é preciso ter
em conta que os incentivos fiscais incorporam elevados propósitos de natureza política e social, pois seu principal objetivo vem sendo o de estimular a capitalização da empresa privada nacional e contribuir para o desenvolvimento
regional e setorial.
No primeiro caso, a justificativa está no fato de que o fortalecimento do
nosso empresariado é condição indispensável à construção de modelo de capitalismo democrático - com dependência cada vez menor do suporte do
Governo - e ao estabelecimento de adequado equilíbrio na participação das
empresas privadas nacionais, estatais e das estrangeiras na economia brasileira.
No caso dos incentivos ao desenvolvimento regional e setorial, não hâ
como esquecer a sua importância para eliminar as situações de pobreza absoluta ainda encontráveis no N ardeste do País, permitir a concretização das potencialidades da Amazônia como um todo e do Grande Carajás em -particular, bem como propiciar o aproveitamento das vantagens econômicas e sociais do turismo, da pesca e do reflorestamento.
Ainda a respeito, é inquestionável a participação dos incentivos fiscais
do Imposto de Renda no estímulo às exportações, na alfabetização e na viabi~
lização de programas privados de treinamento e alimentação do trabalhador.
No tocante aos impostos indiretos, uma acentuada amenização de sua
incidência poderia ter conseqüências imprevisíveis sobre a arrecadação, posto
que em pafSes como o Brasil, com reduzido universo de contribuintes aptos a
contribuírem com base na renda ou na propriedade, não se pode deixar de
conservá-los como fonte importante de receitas públicas. É interessante observar, a propósito, que nem as nações mais ricas. com elevado potencial de
tributação da renda e da propriedade, deixaram de considerar a relevância
dos impostos indiretos como fonte de arrecadação.
Finalmente, outro ajustamento- que se impõe como inadiável no Sistema
Tributário Nacional é o que permitã. racionalizar a administração tributária,
com vistas a eliminar a burocratização excessiva, reduzir custos, melhorar o
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relacionamento entre as diferentes esferas de Governo e simplificar as formalidades relacionadas com a cobrança de tributos, em beneficio especialmente
do contribuinte.
Com o mesmo objetivo, cumpre manter os esforços que vêm sendo realizados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, para reduzir os níveis
de evasãõ fiScal, tendo em- conta-qUe; antes de tentar a elevação da carga tributária ou a eliminação de incentivos- como forma de aumentar receitas,
deve-se procurar a melhoria de eficácia do sistema de arrecadação, seja pela
adoção de medidas de racionalização, seja, sobretudo, pelo combate sistemático à sonegação, que além de nociva aos cofres públicos acarreta, pelo enriquecimento ilícito, grave injustiça social e competição desleal no mercado.
Analisadas as necessidades de ajustamento do Sistema Tributário Nacio~
na!, vejamos as medidas que, atendendo inclusive as reivindicações dos Esta~
dos e Municípios, vêm sendo adotadas pelo Governo Fede_ral.
Medidas Adotadas
Nem todos se dão conta de que as medidas já adotadas pelo Governo do
Presidente João Figueiredo atendem grande parte dos aperfeiçoamentos requeridos pelo Sistema Tributário Nacional. Os dois últimos anos têm sido extraordinariamente férteis de decisões nesse sentido, com cautela suficiente a
preservar objetivos maiores de política econômica e social a que me referi.
Na Área dos Estados e Municípios
I) Elevação das alíquotas do !CM.
As alíquotas para as operações internas tiveram aumento gràdativo a
partir de 1980, resultando a uniformização do tributo em todo o País, ao nível
de 16%, a ser obtida em 1982. Anteriormente, as alíquotas eram de 14% nas
Regiões Sul e Sudeste e de 15% nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-.Oeste.
2) Diferenciação de alíquotas interestaduais do ICM.
.
Com o intuito de promover a distribuição interregional da renda, as alíquotas para as operações interestaduais passaram a ser diferenciadas,
reduzindo-se de forma progressiva de II% (em 1979) para 10% em 1980,9,5%
em 1981 e 9% em 1982 nas operações que destinam mercadorias das Regiões
Sudeste e Sul para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e para o Estado do Espírito Santo, permanecendo, porém, em II% as demais transações
interestaduais.
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3) Mudança dos critérioS -de distribuição do ICM aos Municípios .
A distribuição da parcela de 20% do ICM devida aos Municípios era calcada exclusivamente no valor agregado gerado a nível municipal. Tal critério
beneficiaVa oS Municípios de economia mais pujante em detrimento daqueles
de menor desenvolvimento relativo, especialmente os chamados "municípios
dormitórios".
Para corrigir" tal distorção, foi perm-itido, através da Emenda Constitucional nr.t 17, de 12 de dezembro de 1980, que até 1/4 do rrionümte a ser distribuído o seja por outros critérios, fixados ein lei estadual, o que permitirá também adequá-los às peculiaridades locais.
4) Elevação dos percentuais do FUndo âe Participação dos Estados e
Municípios.
A Emenda Constitucional n<? I 7 elevou de 9% para I 1% a destinação do
produto da arrecadação dos impostos sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados aos Fundos de Participação dos Estados e Municípios.
Esse aumento, a ser alcançado progressivamente até 1983 (lü% ein 1981,
l0,5% em 1982 e 11% em 1984), euin passo importante para elevar apãrticipação dos Estados e Municípios no conjunto das receitas tributárias e beneficiará de modo especial as regiõeS menos desenvolvidas, em face do critério de
distribuir Os correspondentes recursos de modo inversamente proporcional à
renda per capita.
5) Dístribuição automática da participação na receita dos tributos federais.
Dentro das diretrizes do Programa de Desburocratização, foram editados o Decreto-lei n91.805, de 111-10-80, e-o Decreto-lei nll1.803, de2-9-80, que
vieram aperfeiçoar, através da simplificação e agilização, os mecanismos de
transferência aos Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios, de recursos arrecadados por órgãos da Administração Federal, a saber:
-Fundo Rodoviário Nacional - FRN;
-Taxa Rodoviãria Única- TRU;
-Quota-parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica;
-Quota-parte do Imposto Único s-o_bre Minerais;
-Quota-parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e GasosoS~
-Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
- Parcela do Salário-Educação;
-Recursos dos Fundos de Participação e do Fundo Especial.
Os recursos são agora automatícamente entregues pelo Banco do Brasil,
observados, quando for o caso, os percentuais de distribuição ou índices de
rateio definidos pelos órgãos_ federais competentes.
6) Eliminação das vinculações constitucionais dos Fundos de Participação e do Fundo Especial.
Pela Emenda Constitucional n<? 17, eliminou-se a obrigatoriedade de se
condicionar a entrega desses recursos à uaprovação de programas elaborados
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, com base nas díretrizes e prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo Federal". E o Decreto-lei n9 1.833,
de 23-12-80, extinguiu as vinculações a categorias econômicas na â.piicação
dos recursos tributários transferidos pela União, estendendo a medida aos
Fundos de Participação.
Essa medida, além de significar expressiva redução da burocracia que estava associada aos processos de aprovação de planos e programas pelo Governo Federal, representa um passo importante em favor da autonomia dos
Estados e Municípios, permitindo ao administrador local, por deter maior visão sobre os problemas de suas regiões, atender melhor os anseios das respectivas comunidades.
7) Eliminação da obrigatoriedade de fixação de critérios para a distribuição de parcela do imposto de renda dos Estados e Municípios.
Pela Emenda Constitucional n9 17, pertence agora definitivamente aos
Estados e Municípios o produto de arrecadação do imposto de renda incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por eles pagos,
quando forem obrigados a reter o tributo. Anteriormente, essa arrecadação
deveria ser distribuída na forma que a lei estabelecesse.
8) Distribuição, aos Municípios, de 50% da arrecadação do ITBI. Aumento da alíquota do imposto.
Na impossibilidade de se devolver ao Município a competêncía para exigir o imposto sobre transmissão de bens imóveis, optouwse pela divisão dareceita, como fórmula conciliatória, através da Emenda Cofistitucional nll 17.
O imposto tem características nitidaínente mullicipais. Todavia, sabe-se
que a maioria das administrações locais não teria corldições de gerir sua
cobrança.
Complementando a medida, o Poder Executivo encaminhou ao Senado
Federal projeto de resolução duplicando as alíquotas do ITBI.
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9) Alteração dos coeficientes individuais de participação dos Municípios no FPM.
Pelo Decreto-fei n<? l.88l, de-27-8-81, foram alterados os coeficientes individuais para efeito de distribuição dos recursos do Fundo de Participação
dos Municípios.
A medida beneficiará mais de mil pequenos MunicípiOs, -sendo que para
os 298 menores as receitas aul!lentarão sete vezes cm relação ao presemc
exercício e 3,4 vezes para os demais.
1O) Eliminação de incentivos fiscais e outros benefícios na áTr!a do
!CM.
Tendo em vista os estudos desenvolvidos no âmbito do CONFAZ, com
vistas à progressiva redução dos incentivos do ICM, foram adotadas nos dois
últimos anos as seguintes medidas:
- eliminação de incentivos fiscais na exportação de óleo de soja;
- eliminação de incentivos fiscais na exportação de wfé solúvel;
--:- eliminação de incentivos fiscais na comercialização Interna de jóias,
pedras e metais preciosos;
- eliminação da isenção nas saídas de produtos alimentfl'iu~ consumidos por faixas mais elevadas de renda;
- eliminação da isenção nas saídas de material bélico de uso exclusivo
das Forças Armadas;
-eliminação dos incentivos fiscais na comercialização de bovinos, suínos, ovinos e caprinos no mercado interno;
-eliminação de distorções na tributação de cana-de-açúcar destinada à
produção de açúcar e álcool para exportação.
-11) Envio, ao Congres~o Nacional, de Projeto de Lei Complementar
dispondo sobre o contribuinte substituto e a arrecadação por estimativa.
Tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei_ Complementar de iniciativa do Poder Executivo, que institucionalizará, se aprovado, a figura do contri-buinte substituto e da arrecadação por estimativa, representando indiscutível racionaHzação administrativa, seja para o fisco estadual, seja para os contribuintes.
Esse mesmo projeto pod~rá também contribuir para eliminar distorção
g-rave que hoje ocorre, traduzida na perda de receita dos Estados em operações que envolvam produtos que utilizam matérias-primas importadas isentas do !CM.
Na administração- anterior, jã o Governo Federal absorvera a responsabilidade pelo crédito-prêmio do ICM nas exportações de produtos industrializados, que passou a circunscrever-se à área do IPI, sendo integralmente suportado pelo Orçamento da União. A recente reinstituição desse benefício,
pois, se fez sem qualquer influência desfavorável na arrecadação do ICM.
Na Área Federal
Com o intuito de diminuir a regressividade do imposto de renda, foram
adotadas as seguintes medidas:
-aumentou-se, para 1981, a base real de incidência do imposto sobre
lucro ímobiliário, o que deverá elevar a arrecadação de Cr$ 200 milhões em
1980 para aproximadamente Cr$ 4 bilhões no corrente exercício;
- eliminararri-se todas as isenções na distribuição de lucros e dividendos;
- criou-se uma nova incidência sobre a distribuição de dividendos e lucros a empresas fechadas, visando a atingir as holdings pessoais;
- desenvolveu-se um intenso programa de fiscaliz8.ção com o objetivo
de detectar lucros tributáveis das pessoas que, apenas visando a diminuir a incidência do imposto de renda, declaravam como d~ Cédula "G" (resultantes
de_ atividades agropastoris) rendimentos obtidos em outras atividades.
Outro fator de regressividade residia nos incentivos de pessoas físicas
que beneficiavam quase que exclusivamente os contribuintes de renda mais
elevada. Para atenuar essa distorção, os treze incentivos existentes foram diminuídos para quatro e o percentual da sua dedutibilidade mâxima reduzido
à metade (de 60% para 30%).
Essa modificação fez com que atualmente permaneçam na pessoa física
apenas os seguintes incentiVos:
- depósitos em cadernetas de poupança;
-subscrição de ações do Banco do Nordeste do Brasil S.A., e do Banco
da Amazônia S.A.;
-subscrição de ações de companhias industriais ou agrícolas consideradas de interesse para o desenvolvimento do Nordeste ou da Amazônia~
- subscrição de ações emitidas por companhias abertas, controladas
por capitais privados nacionais .
Os percentuais do imposto líquido devido, destinados ao Fundo 157, tiveram também os seus limites máximos e mínimos reduzidos de 24% e 10%
para 18% e 8%, respectivamente.
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Ainda no âmbito do imposto de renda, elevou-se a alíquota da pessoa
jurídica de 30% para 35%, criando-se, ainda, um adicional temporârio de 5%,
que atingirá as empresas cujos lucros, apurados na conformidade da legislação vigente, excedam a Cr$ 30 Inilhões. A alteração tem, além das finalidades de arrecadação, caráter redistributivo, na medida em que não atingirá as
pequenas e médias empresas isentas ou que optarem pela sistemática de tributação com base no lucro presumido, e farã incidir o adicional de 5% apenas
sobre 0,6% das pessoas jurídicas do País.
Além disso, instituiu-se a antecipação do recolhimento do tributo, relativamente aos profissionais liberais e locadores de imóveis, para lhes dar tratamento semelhante ao dispensado aos assalariados, que jã vinham, de hã muito, com seus rendimentos descontados na fonte.
Relativamente ao I PI, cumprindo diretrizes estabelecidas pelo Presidente
da República ao início de seu Governo, foram adotadas providências que
permitiram ampliar a seletividade daquele tributo.
Assim, foram desonerados do IPI perto de 4.000 produtos, com o que,
atualmente, cerca de 65% da arrecadação provêm de bens de menor essencialidade, tais como cigarros, bebidas, automóveis, eletrodomésticos, cosméticos, perfumes e outros; 27% ori"giri3.m-se de matérias-primas e de bens de capital e apenas 8% são Oriundos de bens de maior essencialidade.

A eliminação do IPI sobre os produtos mencionados apresentou, ainda,
outros aspectos positivos, a saber:
- do ponto de vista econômico, reduziu a incidência do imposto sobre
matérias-primas e produtos intermedíârios, diminuindo a carga tributãria
sobre os produtos finais e atenuando os custos financeiros e administrativos
das empresas no processo de industrialização;
- do ponto de vista social, excluiu a incidência do imposto sobre bens
de amplo consumo popular, fabricados em grande parte por setores caracterizados pela presença- de maior -número de empresas nacionais e utilizaÇão de
mão-de-obra brasileira e matéria-prirriã produzida no País. Aproximadamente 12.000 empresas foram alcançadas pela medida;
- do ponto de vista administrativo, conferiu maior racionalidade à administração tributãria, principalmente com a diminuição tanto do universo
de contribuintes, como também do volume de processos fiscais decorrentes,
quer de errõnea classificação de mercadorias na Tabela de Incidência do IPI,
quer de pleitos de isenção ou de restituição e aproveitamento de créditos tributários acumulados, bem como de outros processos ligados à aplicação cor.:.
reta da legislação do imposto. Este aperfeiçoamento trouxe uma liberação
significativa de recursos humanos nesse setor da administração tributária.
Relativamente à administração lributãria, o atual Governo tem-se preocupado em facilitar aos contribuintes o cumprimento de suas obrigações, com
enfoque especial ao cidadão e às empresas de médio e pequeno porte. Adicionalmente, procura-se reduzir os_ custos administratiVos na gerência dos tributos e imprimir"-maior eficiência e rapídez aOs Vários níveis da administração.
Nesse sentido, foram adotadas várias providências, entre as quais vale
destacar as seguintes:
- implantação do regime de tributação simplificada, que beneficiou cerca de 150 riül pequenas e médias empresas no exercício de 1981;
- isenção do imposto de renda de pessoa jurídica para as mícroempre-:.
sas, assim consideradas aquelas com receitas brutas anuais de até 3.000
ORTN, o que beneficiou 350 mil empresas;
-aumento de limite de isenção, na faixa "inicial, que passou deCrS 7.500
em 1979 para Cr$ 30.000 6rri 198 I, registrando um incremento de 300% no
período~ bem superior, portanto, ao crescimento nominal dos rendimentos,
diminuindo em cerca de 3 milhões o número de declarações de pessoas físiéas;
- dispensa de retenção do imposto de renda na fonte, sobre os rendimentos do trabalho assalariado inferiores a Cr$ 57 mil mensais, beneficiando
considerãvel contingente da população economicamente ativa do País;
- consolidação de toda legislação do imposto de renda no País, reunindo, em um só volume, aproximadamente 2.000 decretos, decretos-leis e leis
r.eferentes à tributação, publicados posterioremente à edição do Decreto-lei
n• 5.844/43.
Outras medidas for8m tomadas no plano da racionalização do Sistema
Tributário visando a facilitar o cumprimento da obrigação tributária pelo
contribuinte, além de tornar mais rapidamente efetivo o ingresso tributãrio.
Entre outras, cumpre sejam destacadas as seguintes:
- foram baixadas, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, 1.050
atos de delegação e subdelegação de competência, de forma a permitir que a:
decisão de grande número de assuntos de natureza fiscal, que estava concentrada em Brasília, pudesse ser tomada na região de domicílio do contribuinte;
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- foi facultado à rede bancãria expedir o Cartão de Identifica"ção de
Contribuintes- Pessoa Física (C! C), cuja medida elevou de 800 para 7.000 o
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número de estabelecimentos credenciados;
-foram simplificadas as declarações de imposto de produtos industrializadOS, bem como os procedimentos de lançamento do imposto;
- foi eliminado o pedido de reconhecimento de isenção de imposto de
renda das entidades sem fins lucrativos, cuja declaração de renda foi substituída por uma simples declaração de isenção, sem perda de segurança para o
sistema de informações econõmico-fiscais, beneficiando cerca de 200 mil entidades e eliminando o exame de 10 mil processos por ano.
Conclusões e Perspectivas
Não pretendi, com esta exposição, produzir respostas difinitivas sobre as
questões fundamentais que estão no centro das grandes discussões sobre o
Sistema Tributário Nacional.
Todavia, estou convencido de que as críticas ultimamente dirigidas ao
Sistema relacionam-se muito mais com seu funcionamento do que com sua
concepção original.
De fato, não há como negar que os princípios·de racionalidade econômica que alicerçam o Sistema são, muito mais do que se imagina, cOrisistentes
com as necessidades de desenvolvimento do País, notadamente se consid_erarmos as disparidades pessoais e regionais de renda, que reclamam intervenção
governamental difícil de ser realizada sem a utilização dos instrumentos de
política fiscal hoje disponíveis na legislação brasileira.
Na verdade, a grande preocupação dos Estados e Municípios pode ser
facilmente explicada pelas dificuldades que enfrentam para captar receitas tri-butárias, que lhes permitam ·atender adequadamente os gastos imprescindíveis ao desenvolvimento de suas comunidades_e.ao bem-estar de seqs habitantes.
Todavia, cumpre dizer que esse é também o problema central que enfrenta o Governo Federal, a braços com desafios de grande magnitude para realizar investimentos em setores estratégicos e de prover recursos para o financiamento não inflacionário de atividades como as de crédito à agricultura, às exportações e aos programas energéticos.
Dir-se-ia que a nexibilidade tributária do Governo Federal é bem mais
elevada que a dos Estados e Municípios, seja por centralizar a competência
sobre tributos de maior dinamismo, seja pela faculdade de alterar alíquotas,
bases de cálculo e hipóteses de incidência em importantes campos do Sistema
Tributário Nacional.
Não creio, porém, que esse seja o argumento vãlido para diferenciar situações nas três esferas de Governo. Do lado do Governo Federal, é necessário esclarecer que as últimas medidas de aumento da arrecadação pouco
têm a ver com objetivos de elevar a sua capacidade de dispêndio, mas de pôr a
política fiscal a serviço do objetiVo de evitar que o prosseguimento (não a ampliação) de programas governamentais se faça através da emis~ão primária de
moeda.
A esse respeito, é importante assinalar que a emissão de dinheiro, acima
do que é razoável incrementar na liquidez do sistema econõmico, acaba por
constituir fonte de arrecadação indireta da União, pela via iníqua do imposto
inflacionário, que, afora as distorções e ônus que acarreta para a sociedade,
funciona, em última análise, como instrumento redutor da capacidade de dispêndio dos próprios Estados e Municípios, em termos reais.
Dentro desse raciocfnio, o esforço que o Governo Federal vem desenvolvendo no sentido de ampliar a integração da política fiscal com a política monetária, inclusive por meio do incremento da arrecadação tributária, representa contribuição importante aos Estados e Municípios, aos quais lambém
interessa a redução do ritmo de crescimento da inflação. Isso é ainda mais relevante, convém realçar, para as regiões menos desenvolvidas, posto que o
processo inflacionãrío, atingindo os mais frilcos, acarreta redução do efeito
redistributivista previsto na sistemática de transferências.
Desse modo. parece ao Governo Federal que o combate à inflação requer atenção igual ou maior do que o exame da repartição das receitas nas
três esferas de Governo. A inflação é o inimigo público número um das empresas, dos assalariados, dos aposentados, dos políticos, das donas-de-casa e,
sobretudo, dos Governos. Ela atua em dois sentidos negativos contra os Estados--e--Mu-râcípi-o-s~-corró-i-as--su-as-receit-as-e--d.esestim-ul-a-0 -desenv-e-lv-imente -da
atividade econômica, geradora de base para o aumento de sua arrecadação.
Poder-se-ia afirmar que ós Estados e Municípios não podem aguardar a
redução da inflação para obter efeitos favoráveis em suas receitas tributárias,
já que as dificuldades que os asfixia não admitem a postergação de medidas
tendentes a -ateriuá-las.
Disso está também ciente o Governo Federal. que não descurou de contribuir para a elevação das receitas dos Estados e Municípios, como eviden-
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ciam as medidas que com esse objetivo foram adotadas nos últimos anos .
Reconhecemos, também, que muito ainda resta por fazer. f: preciso continuar o esforço de progressiva redução dos incentivos do ICM, de forma
cautelosa e compatível com as dificuldades que o País enfrenta, entre elas as
restrições impostas pela situação do balanço de pagamentos, as quais, se não
eleimínada-s, poderão trazer conseqUências imprevisíveis não apenas para a
União, os Estados e os Muncípios, mas para toda a sociedade brasileira.
A hora, pois, é de união de esforços. De acreditar que a cooperação é o
melhor caminho para ajudar o País a sair iles_o do atual período de turbulência, em grande parte oriunda dos problemas da economia mundial, para que,
em breve tempo, possa ·retomar ritmo de acelerado aproveitamento de suas
enormes potencialidades. De utilizar o debate sério, como o que ora se inicia
nesta CaSa, para encontrar as soluções dos nossos angustiantes problemas comuns. De trabalhar, enfim, lado a lado, em prol do objetivo maior, que é o de
dar aos brasileiros de todas as regiões a oportunidade do emprego e a chance
de evoluir, de progredir, de alcançar padrões mais elevados de satisfação social.
Nesse sentido, ao invés da confrontação sugerida, por anãlises superficiais dos problemas do Sistema TributáriO - felizmente não patrocinada por
quem tem a responsabilidade de dirigi-lo em todas as esferas de Governo- é
preciso caminhar na busca de saídas.
É preciso, por exemplo, encontrar mecanismos que favoreçam a instituição de sistemas estáveis de promoção das exportações brasileiras, a única
via pela qual evitaremos o estrangulamento externo e a brutaJ recessão que
daí decorreria, com todos os seus reflexos danosos, inclusive sobre as finanças
do Governo Federal, dos Estados_ e dos Municípios.
Com esse objetivo, cabe-nos imagi!lar proCessos que eStimulem o eng.ajamento maior dos Estados no esforço exportador.
~preciso, também, repensar a neutralidade do ICM, já de muito inexis-:..
tente em sua pureza, para que se examine_, corajosamente, o definitivo reconhecimento da necessidade de se lhe atribuir característica de seletividade, de
tnodo a se obter, também nessa área, a desejada redução da regressividade do
Sistema Tributário Nacional, tendo o cuidado de evitar que a medida venha a
prejudicar os Estados de menor desenvolvimento.
Finalmente, é preciso debater não- aperiãs a redistribuição das receitas
entre as três esferas de Governos, mas a própria redefinição de responsabilidades, sem esquecer que o mandamento constitucional que atribui à União o
encargo do planejamento do desenvolvimento nacio-nal deve ser preservado,
para que nãõ caiamos na ilusã~ de imaginar que situações de outros sistemas
federativos, em países plenamente iridustrializados, se compatibilizam com o
ainda longo percurso que nos espera para desenvolver o País e integrã-lo econômica e socialmente.
Estou certo de que a realização deste_ Simpósio lançarã as luzes de que
precisamos para responder as questões que coloquei no início desta exposição
e das que me permiti apresentar neste final.
Muito obrigado.
POLITICA TRIBUTÁRIA

Mário Henrique Simonsen
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Os siStemas tributârios modernos estruturam-se com três objetivos: o fiscal, de arrecadar recursos para cobrir as despesas públicas; o social, de melhorar a distribuição da renda e da riqueza; e o funcional, de orientar a poupança, a produção e os investimeÍltos, corrigindo as imperfe1ções de mercado.
Historicamente, o objetivo fiscal precedeu os demais e, ainda hoje, muitos tributos só se justificam como instrumento de arrecadação. É o exemplo
do nosso atual Imposto sobre Operações Financeiras.
A idéia de usar os impostos como meio de melhorar a distribuição da
renda e da riqueza data do início deste século. O princípio que desde então se
firmou foi o de tributar progressivamente a renda e as heranças e proporcio~
nalmente os ganhos de capital.
Qual o índice ideal de progressividade do sistema tributário é questão
aberta aos juízos de valor. Impostos fortemente progressivos certamente melhoram a distribuição de renda, talvez não pelo aumento da base, mas pelo
corte do topo. Mas, no reverso da medalha, inibem a poupança privada, desestimulam o esforço individual, dimínueiri. a aceitação de riscos e incentivam
o aparecimento de toda sorte de mordomias. Como balancear as vantagens e
desvantagens da maior ou menor progressividade é, no atual estado de conhecimentos, questão de ideologia e não de ciência. Há apenas um elemento de
evidência empírica a sublinhar: os países de alta progressividade na tributação costumam apresentar bons índices de eqíiidade social mas baixas taxas
de crescimento econômico. Manda assim o bom senso que o sistema de impostos, em seu conjunto, seja menos progressivo no países em desenvolvimento do que nos jã desenvolvidos.
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A tributação funcional tem longa tradição num único caso, o das tarifas
aduaneiras protecionistas. No mais. ela é uma inovação dos últimos trinta e
cinco anOs, destinando-se fundamentalmente a neutralizar as imperfeições do
mercado no que tange à formação de poupanças e à orientação dos investimen-tos e da produção. No Brasil, os gravames e isenções tributárias sã·o de
cunho nitid<imente funcional, e pelo menos três exemplos merecem menção
explícita os incentivos do imposto de renda da pessoa jurídica aos investimentos no Norte e N ardeste em Turismo·, Reflorestamento e Pesca; os incentivos
à subscrição de ações de sociedades anônimas de capital aberto, no imposto
de renda da pessoa física; e os créditos-prêmio do IPI às exportações. Teoricamente, todo incentivo deveria representar a contrapartida de alguma imperfeiçãO de mercado. Na pr~tica, não hã como escapar aos juízos de valor na
identificação dessas imperfeições.
Um sistema de impostos tecnicamente irrepreensível deveria passar por
quatro testes: o da exeqUibilidade, o da ausência de incidências em cascata, o
da isenção nas exportação e o da neutralidade em relação à inflação.
Para passar pelo teste da exeqUibilidade, o sistema tributário não deve
ter a pretensão de ser mais refinado do que aparelho de arrecadação: a ade·
quação fiscal, social e funcional dos impostos não deve ser aferida pelo que
prescreve a legislação tributária, mas por aquilo que efetivamente é cobrado
dos contribuirites. Isso exige que se compreenda que, em muitos casos, a simplicidade é a melhor aproximação para a eqüidade. Vale citar alguns exemplos.
O mais importante, do ponto de vista conceituai, diz respeito ao remanejamento dos fatos geradores. Num cenário económico ideal, a cobrança de
imposto deveria limitar-se às pessoas físicas e às transações com o exterior .
As pessoas físicas seriam tributadas peta renda, pelo consumo, pelos ganhos
de capital e pelas transfeiências patrimoniais. Não haveriã sentido êm tributar as pessoas jurídicas, qúe são meras organizaÇões de produção e que, direta
ou indiretamente. pertencem a pessoas físicaS. Sucede que é muito mais fácil
cobrar impostos das pessoas jurídicas do que das físicas e, assim, em nome da
exequibilidade, os fatos geradores são remanejados de modo a que grande
parte da arrecadação tributária se concentre ao nível da empresa. Essa é a razão de ser do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, do Imposto sobre Produtos lndustrializados, do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 1 dos Impostos Únicos, etc. Deve-se apenas entender que o imposto cobrado à empresa representa simples antecipação do imposto cobrado ao indíviduo, ao acionista da empresa, no caso do imposto de renda, e ao consumidor, no caso dos
impostos indiretos.
Hã inúmeros outros exemplos de simplificação tributária em nome da
exeqUibilidade: as deduções-padrão no imposto de renda da pessoa tisica; a
tributaçâo sobre o lucro presumido na agricultura e na pequena empresa; a
concentração da arrecadaçãO do IPI em alguns poucos produtos, como cigarros, bebidas e automóveis. As baixas alíquotas de incidência sobre as jóias,
etc.

Creio que, em termos de exeqüibilidade, o sistema tributário brasileiro
progrediu notavelmente nos últimos quinze anos. Isso obviamente não significa que a sonegação tenha sido completamente extirpada, mas que o hiato
entre as prescrições da lei e a cobrança efetiVa de tributos diminuiu consideravelmente. Atribuo esse progresso a quatro fatores. Primeiro, a legislação
transformou-se no sentido de fa~ilitar a arrecação tributária: é mais fácil, por
exemplo, cobrar o ICM do que o antigo imposto sobre vendas e consignações; o aumento da arrecadação na fonte do imposto de renda da pessoa
fíSiCa dirniilui a margem de -sonegação, e assim por diante. Segunto, alguns
impostos que a inflação havia tornado escorchantes, foram corrigidos ou
abolidos, diminuindo os incentivos à evasão. ~ o caso do antigo imposto
sobre o lucro imobiliário,· que até 1964 classificava comó luci-o a diferença entre os valores nomiTiais ·de venda no presente e aquisição no passado, sem
qualquer tipo de correção monetária; como se sabe, na época tornou-se praxe
escriturar as transações imobiliárias pór apenas um terço ou um quinto do
seu efetivo valor. Terceiro, a correção monetária dos impostos em atraso,
acrescida de multas e juros de mora, transformou-se numa espada de Dámocles sobre os sonegadores. A situação inversa ocorria em 1963, quando pagar
imposto _em atraso custava apenas 32% ao ano, e quando as letras de importação do Banco do Brasil rendiam 55% ao ano, o que permitia que os m·aus
contribuintes pudessem lucr~r, atrasando as suas obrigações fiscais e aplicando os recursos correspondentes em papéis do Governo. Quatro, a interveniência dos computadores nos sistemas de arrecadação e fiscalização aumentou significativamente a eTiciêncía do sistema, permitindo que se transformasse em rotina o que no passado parecia simples sonho: o cruzamento de informações. Um excelente exemplo nesse sentido foi recentemente fornecido pela
Secretaria da Receita Federal, na fiscalização dos médicos e dentistas.
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O segundo teste ao qual se deve submeter qualquer sistema tributário é o
das incidênCias em cascata. Como a carga tributária não deve depender do
grau de verticalização da atividade econômica, toda incidência em cascata
deve considerar-se indesejável. O primeiro grande passo nesse sentido foi
dado em 1967, com ã- substituição do antigo imposto de vendas e consignações pelo imposto sobre a circulação de mercadorias. Um segundo passo
muito importante foi dado pelo Decreto-lei n'i' 401, de janeiro de 1969, quando implicitamente se reconheceu que o imposto de renda da pessoa jurídica
deve ser considerado como antecipação do imposto de renda sobre o sócio ou
acioni~tu, já que os lucros distribuídos e dividendos não são dedutíveis como
despesa. Esse reconhecimento tornou-se explícito na exposição de motivos do
Decreto-lei n"' 1.338, de julho de 1974: a razão pela qual os dividendos são tributados exclusivamente na fonte, à alíquota de 15% no caso das companhias
abertas, e de 25% no das demais empresas, é que esses mesmos lucros ou dividendos jú foram tributados na pessoa jurídica em_ 35% ou 40%. Trata-se de
uma versão simplificada do modelo ideal de integração pessoa física-pessoa
jurídica de modo a evitar dupla tributação. Resta apenas, no Brasil, um caso
notório de incidência em cascata: o PIS, que é cobrado sobre o faturamento, e
não sobre o valor adicionado das empresas.
Um país nãn tem como estender a sua competência tributária além de
suas fronteiras, c é por isso que se tornou praxe internacional isentar as exportações de quaisquer impostos indiretos. Há uma única exceção: aquela em
que o imposto pode ser transferido para o consumidor externo por que o país
dispõe de algum poder de monopólio no mercado internacional do produto.
No caso, -o imposto se destina a evitar que o pi'i!Ço do produto se avilte no
mercado externo, a clássica razão para o confisco cambial no café.
Em matéria de tributação indireta das exportações, a legislação tributária brasileira é híbrida. Num cenário ideal, nenhum imposto indireto deveria incidir sobre as exportações, excefo no caso dos produtos sobre os quais
detivéssemos algum poder monopolista e, nesse caso, o inStrumento mais
adequado seria o imposto de exportação. Na realidade, as exportações de
produtos industrializados são isentas do IPI e do I CM, por disposição constitucioiiã.l, embora sobre elas incida a pequena cascata de cobranças do PIS.
Há inclusive um subsídio, o crédito-prêmio do IPI, atualmente fixado em
15%, e que deverá ser gradualmente eliminado até o final de 1983, de acordo
com as negociações brasileiras no GATT. No caso dos produtos primários,
por razões fiscais, manteve-se a-incidência do ICM sobre as exportações. Na
órbita federal, pouco se tem usado o imposto de exportação, tendo-se dado
preferência às quotas de contribuição e_s_tabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional.
Um sistema tributário, para ser eqüitaiiVO, deve ser neutro em relação à
inflação: a carga fiscal não deve agravar-se ou atenuar-se pela maior ou menor variabilidade dos preços. No caso dos imposto indiretos, a adaptação é
extremamente simples: basta substituir as iricidências específicas pelas advalorem, como se fez no Brasil na década de 1950. No caso do imposto sobre a
renda e sobre os ganhos de capital a adaptação é um pouco mais complexa,
exigindo a introdução do princípio da correção monetária no Direito Fiscal.
Se há inflação e se não há correção mOnetária no imposto de renda, surgem quatro distorções: primeiro, os indivíduos serão jogados para faixas de
tribução cada vez mais altas do imposto progressivo: isso afeta muito mais
fortemente a classe média do que os milionárioS, que já estão há muito tempo
no limite de progressividade; segundo, pagar impostos em atraso transformase num prêmio, sobretudo diante de altas taxas de inflação e juros riominais,
como ocorria entre nós erri 1963; terceiro, Os ímposlos sobre ganhos de capital se transformarão em impostOs de transmissão escorchantes; quarto, as
pessoas jurídicas tratarão de se superimobilizar e endividar-se, para lucrar à
custa do imposto de renda._ Países, como os Estados Unidos, em que a inflação é moléstia recente, começam a sentir vários desses problemas.
O embrião da correção monetá!la foi instituído com a correção automática dos ativos imobilizados permitida pela Lei n9 3.470 de 1958. Naquela época, porém, os benefícios da correção eram muito limitados, servindo apenas para driblar a incidência do imposto sobre luCros extraordinários: com
feito, pagava-se um imposto de 10% sobre a reavaliação nominal dos ati vos, a
qual não poderia servir de base ao cálculo das depreciações. Em 1961,
estabeleceu-se a indexação automática das faixas do complementar progressivo, de acordo com as variações do salário mínhrib
As Leis n9 4.357 e 4.506 de 1964 transformaram a correção monetária,
até então incipiente, num elemento básico de nossa legislação fiscal.
Reconheceu-se que correção monetária era simples atualização de valores nominais, não devendo pois ser tratada como rendimento tributável. Admitiu-se
o cálculo das depreciações com base nos ativos corrigidos. Instituiu-se o conceito de manutenção de giro, ainda que com dedutibilidade fiscal muito restrita. E estabeleceu-se a correção monetária dos débitos fiscais em atraso.
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Indexar um sistema tributário, no entanto, é tarefa bastante complexa, e
ate 1973 persistiam várias imperfeições técnicas na legislação. Nas empresas,
a correção passiva era tratada como despesa dedutível, mas a correção ativa
como rendimento não tributãvel. Assim, muitas empresas conseguiam pagar
menos imposto endividando-se para comprar Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. A mesma manobra podia ser feita pelas pessoas físicas, que
podiam abater juros da renda bruta, ainda que eles tivessem como contrapartida rendimentos não tríbutáveis de correção monetária. Com a inflação, o
assalariado que pagava o impó"sto de renda na fonte era prejUdicado em relação ao proprietário de imóveis, que Só pagava o seu imposto de renda um
a rio depois. E a manutenção do capital de giro só era dedutível até 20% do lu-cro, o que penalizava-as empresas fortemente capitalizadas.
Essas distorções foram corrigidas em 1974, com a promulgação dos
Decretos-leis n9 1.338 e 1.351. Reconceituou-se "manutenção de capital de gi-

ro" de modo a evitar quaisquer manobras destinadas a reduzir o pagamento
do imposto, mas tornando-a totalmente dedutível como despesa.
Estabeleceu-se a correção monetária do imposto de renda recolhido na fonte.
E, mais tarde, limitou-se o montante de juros de dívidas pessoais que os contribuintes podem abater da renda bruta. A nova Lei de Sociedades por Ações
instituiu um sistema ainda mais abrangente de contabilidade inflacionária, e
os seus conceitos foram transplantados para o Imposto de Renda pelo
Decreto-lei n9 1.578.
Será o caso de dizer que o imposto de renda brasileiro está inteiramente
ajustado à inflação? A resposta é "quase, embora falte um ponto essencial".
O instituto da correção monetária evoluiu ao ponto de evitar que a inflação
fosse usada como fato gerador do imposto de renda ou como meio de escapar
às obrigações fiscais. Permitiu, inclusive, que se reinstituísse o imposto sobre
o lucro imobiliário e que se criasse a tributação dos ganhos de capital fora das
Bolsas de Valores, pelo Decreto-lei n9 1.510. Mas não foi levada ao ponto de
impedir que a inflação afetasse as alíquotas reais de incidência do imposto de
renda.
No Brasil, o imposto de renda, tanto das pessoas físicas como das jurídicas, paga-se no ano seguinte ao da percepção dos rendimentos. O aumento do
recolhimento do imposto na fonte, a partir de 1974, procurou reduzir ao
mínimo o pagamento do imposto a posteriori. Mas, como o imposto na fonte
é corrigido monetariamente, e como a liquidação das contas com o fiSco se
faz, com pagamento ou restituição, um ano após a percepção dos rendimentos, a incidência real do imposto de renda é tanto menor quanto mais alta a
taxa de inflação. Com 100% a9 ano de aumento de preços, o limite de 55% de
progressividade do imposto sobre a pessoa física transfoma-se em 27,5%, pois
o imposto é pago em moeda cujo poder aquisitivo se reduziu à metade.
Ê claro que o Goverrio pode, como fez no corrente ano, contornar parcialmente o problema fixando um coeficiente de correção monetâria para o
imposto descontado na fonte muito inferior à taxa efetiva de inflação. Tratase, porém, de solução tecnicamente pouco remendada, primeiro por-afetar a
credibilidade do instituto da correção monetária, segundo por prejudicar os
contribuintes que mais tenham sido descontados na fonte.
A melhor solução deveria partir da observação de que o atuallimite de
progressividade do imposto foi fixado quando a inflação se situava em cerca
ae 40% ao ano. Logo, em termos reais, a alíquota máxima do imposto progressivo era de 55 J1,4, ou seja, de aproximadamente 39%. Assim, a tabela do
impoSto de renda da pessoa física deveria ser hoje totalmente revista, situando a alíquota máxima em algum ponto na faixa de 35% a 40%. Mas o imposto
seria cobrado em termos reais e não nominais: ao invés de calcular o imposto
devido e subtrair o valor corrigido do imposto descontado na fonte,
proceder-se-ia da seguinte maneira: i) subtrair-se-ia do imposto devido o descontado na fonte, em termos nominais; ii) o saldo seria então corrigido monetariamente, indicando o valor do rosto a pagar -ou da restituição. Procedimento análogo se aplicaria à pessoa jurídica. Essa idéia, aliás, jâ foi trazida ao
debate pelo Secretário da Receita Federal, Prof. Francisco Dornelles.
Há um outro caso, de menor expressão fiscal, em que quanto maior a inflação maior a incidência real do imposto de renda: o dos títulos com correÇão monetária prefixada. Por Simplicidade operacional, esses títulos são tributados em aproximadamente 10% do seu rendimento nominal. A exegese
dos I 0% é a seguinte: tributar-se-ia em 50% o rendimento real desses títulos,
presumindo-se que o rendimento real representasse 20% do nominal. Essa
presunção formou-se quando a inflação era de 40%, o que então significava
juros reais de 8% ao ano. Com o aumento da inflação para os três dígitos
atuais, a tributação desses títulos tornou-se exagerada: com toda a liberação
dos juros e com toda a austeridade da política monetária, é óbvio que o rendimento real proporcionado por esses papéis está muito aquém de 20% ao ano.
A discussão acima mostra que o sistema tributário brasileiro está longe
de se poder considerar tecnicamente irrepreensível. Contudo os progressos
conseguidos nos últimos vinte anos melhoraram substancialmente a funcio-
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nalidade do sistema. Nesse particular, aliás, o Brasil conseguiu uma posição
de vanguarda no cenário muridial.
Um ponto a mais merece ser aqui discutido, o da distribuição das rendas
fiscais e da com-petêriciã fributária eiltre a Uniã.o, os Estados e os Municípios.
No que tange à distribuição de rendas, todos têm suas queixas, mas pelo menos urna tendência emerge claramente das estatísticas: a União, que foi centralizadora das receitas até 1973, passou a descentralizá-las gradualmente a
partir de 1974, com a elevação de 12% para 20% do percentual do Imposto de
Renda e do IPI destinado ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios e ao Fundo Especial; com a promulgação da Lei Complementar n9 24
que trouxe a desejada trégua às guerras fiscais entre os Estados; com a_elirninação de inúmeras isenções e dos créditos-prêmio do ICM; com o aumento
das alíquotas desse impostO, etc.
Em matéria de competência tributâria, é claro que a atual Constituição é
fortemente centralizadora, e hã quem aí veja uma contradição com o princípio federativo. O problema é que essa centralização da competência tributária ao âmbito federal é condição indispensável para que se tenha um sistema co·ordenado de impostos. Numa época em que os impostos eram vistos
como meros instrumentos de arrecadação, não havia por que pensar no
problema de coordenação tributária. No momento em que os impostos adquirem dimensões soCiais e funcionais;· essa coordenação se toma imprescindível. Não há evidência, por outro lado, de que os Estados e Municípios se
tornassem mais ricOs se a atual Constituição aumentasse o grau de descentralização da competência tributária. Pois, numjogo não cooperativo de interesses, também se mulitplicariarn as guerras de incentivos à localização, exatamente o que ocorreu antes da promulgação da Lei Complementar n9 24.
O conjunto dos impostos deve constituir um sistema dinâmico. De um
lado, porque a melhoria dos métodos de fiscalização e arrecadação permite
que se aprimorem as características socias e funcionais do sistema. De outro
lado, porque o sistema de impostos que mais convém a um País evolui no
tempo. A tributação funcional destina-se a resolver determinados problemas
específicos. Na medida em- que o sistema seja bem sucedido, isto é, que esses
problemas se resolvam, mudam os setores e as atividades que devem merecer
o amparo de incentivos. Também quanto mais desenvolvido um País, mais
progressivos devem tornar-ar os seus impostos. Em suma, em matéria de política tributária, não há lugar para a inércia. Não _se passe, tOdavia, para o pólo
oposto da legislação hesitante, que ora pende para um lado ora para outro, e
que deixa o contribuinte em permanente sobressalto. Em política tributária é
indispensável dispor de diretrizes firmes a longo prazo.
A QUESTÃO DA OPORTUNIDADE DE NOVA REFORMA TRIBUTARIA

Márcio Manoel Garcia Vilela
Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais
SUMARIO

•

•

•

1. Palavras iniciais
2. STN: Críticas Crescentes
3. Reforma ou Ajustes?
4. Conceito e Prestabilidade do STN
5. -Coriclusões Orientadoras
6. Distorções Tributárias e Financeiras
7. Proposições Tributãrias
7.1. Realocação do !UM
7.2. Ampla Reformulação do ISS
7.3. Tributação dos Cigarros
7 .4. Tributação do Café
7.5. Tributação dos Combustíveis
7.6. Desonerações do !CM
7.7. A Lei Complementar no 24/75
7.8. Acréscimos Insustentáveis
7.9. A Seletividade no !CM
8 Proposições Financeiras
8.1. Lesões no FPE
8.2. A Participação no IULC
9. Uma Lacuna Fiscal Injustificãvel
10. Rendas e Encargos Públicos: Necessidade de Reequilíbrio
11. Descentralização
1. Palavras Iniciais
A magnitude da distinção de participar, como conferencista, deste Simpósio, equípara-se à grandeza da responsabilidade de discorrer sobre tema de
tamanha relevância e atualidade: a questão da oportunidade de nova reforma
tributária.

Quarta-feira 30 4779

E minha responSabilidade aumenta extraordinariamente, por isso que
este foro tem por base física uma das Casas do Congresso Nacional, caixa de
ressonância do País, de onde sempre ecoaram as vozes mais autorizadas de
sustentação da democracia e dos direitos do povo.
A Política, na sua mais original e insuperável acepção -~·arte de bem
governar" - tem aqui o seu habitat natural e assim os grandes passos da
Nação somente aqui poderão ser ensaiados, aqui balizados e, por força da
Lei, daqui acionados.
Nesta ordem, a análise do Sistema Tributário Nacional, sua avaliação,
as idéias de uma reforma ampla, ou limitada, ou de simples ajustamentos, estão tendo lugar no local mais apropriado, no mais adequado ambiente, donde
a perspectiva válida de- excluída a modéstia da colaboração deste conferen~
cista- frutificarem, ganharem continuidade e se efetivarem as conclusões recolhidas.
E estou mesmo convencido de que eventuais mudanças no STN, em
qualquer escala, somente se viabilizarão politicamente, razão por que o seu
encaminhamento normal hã de ser feito através do Legislativo - o poder
político por excelência e, por isto mesmo, capaz de dar à questão o tratamento que melhor atenda às expectativas e às aspirações da sociedade brasileira.
2. STN: Críticas Crescentes
O sistema tributário brasileiro vem sendo alvo de críticas progressiva~
mente acerbas e amiudadas- e esse crescendo, tanto em rigor quanto em freqüência, só pode ser atribuído a dois fatos:' a iiTecusãvel abertura verificada
no campo político, e o próprio agravamento das falhas ou distorções sofridas
pelo sistema.
A partir da liberação política, especialistas em Finanças Públicas, políticos, juristas, técnicos - enfim quantos direta ou indiretamente estejam ligados ao problema- todos passaram a concentrar mais suas preocupações nos
desacertos do sistema tribUtário, com propostas de ampla reformulação, em
posição mais extremada,- Ou de simples e localizados ajustes, para os que
crêem em solução menos radical. E as críticas, estimuladas pelo clima político, que suscita ampla participação, foram-se tornando tanto mais freqüentes
quanto severas, na medida da deterioração financeira dos Estados e dos Municípios, com natural crescente reação dos gestores das respectivas finanças
públicas, coadjuvados pelas expressões políticas regionais e respaldados pela
imprensa de todo o País.
Além de técnicos, juristas, jornalistas especializados -ligados profissio~
nalmente ao assunto -) também as classes empresariais se uniram em tórno
desse debate à compreensão lógica de que o depauperamento financeiro dos
Estados e Municípios tem implicação com as atividades económicas, resultante, de modo particular, da insuficiência dos- recursos destinados a investimentos, com todos os seus efeitos reprodutivos.
Avultando como idéia motivadora superior desse estado de espírito generalizado, manifesta-se a inCOnformidade, de hã muito alentada mas só nos
últimos tempos liberada, contra a praxis centralizadora e a atitude tutelar da
União, em detrimento do princípiO federativo consagrado na Constituição.
Eis, pois, aí delineados todoS os pressupostos conducentes à necessidade
da anãlise crítica objetiva do STN: a viabilidade política recuperada pelo Poder Legislativo; a evidência das deformações e das deficiências do sistema; o
consenso nacional quanto à oportunidade das revisões.
Bem assim positivado o cabimento das revisões, vamos cuidar de aferir o
seu alcance ou amplitude - vale dizer, apurar a oportunidade conjugada
com o dimensionamento das mudanças. Estar~i assim extrapolando ou complementando o tema que me foi cometido, ou seja, o exame da validade de
nova reforma tributária, o qual dentro do seu enunciado parece excluir o enfoque da oportunidade de proceder-se a ajustes e correções no STN, com a
preservação ao máximo de sua estrutura original.
Neste passo, aliás,já estou suscitando a questão; impõe~se uma reforma
tributária no Brasil?
3. Reforma ou Ajustes?
Deve-se, para a melhor resposta à indagação, considerar a acepção mais
peculiar d_e reforma, palavra ligada a um estado insuportável de insatisfação,
a partir do qual a solução dos problemas somente poderá ocorrer mediante
um conjunto de medidas amplas e profundas de reformulação, reconstrução,
reorganiza_ç_ão, com o abandono completo do status quo existente. Não hã, assim, possibilidade de contemporização, de soluções parciais ou medianas, por
meio de ajustamentos ou retoqU:i!s; deve-se instaurar uma ordem nova, diferente, infensa aos princípios e às normas reinantes, já definidos como impres~
tá veis.
Dentro desta colocação, que tem até respaldo histórico, é de se repetir a
indagação: é tempo de uma nova reforma tributária no País, no sentido peculiarmente amplo, taxativo e radical da locução?
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A própria iridagação suScita óütr3.s: é hora_ e caso de medida de tamanha
envergadura? Os defeitos e as distorções detectados _são da grandeza de empreitada tal'?
Ou, por outra, seriam passíveis de correções específicas, de ajustes localizados, sem a extensão de uma reforma?
Sendo-o, não poderia ser priorizada e gradualizada a implementaç_ão,
dessarte combinando-a com a mais provável predisposição do Governo federoa! em face do problema, na medida que uma reforma, com sua extensão,
num modelo político centralista, realmente não podería passar de uma consideração romântica"?
Além da consciência nacional, existente em torno da necessidade da revisão, existe consenso, ou pelo menos uma concepção predominante envolvendo os pontos objeto de revisão?
4. Conceito e Prestabilidade do STN
E preciso também ter em conta o ex_atQ sentido de sistema tributário,
para o efeito de formulação de críticas e sllscita_ção de mudanças, e, especialmente, para o lançamento correto de proposições e até para fins de autoregulação.
Assim, deve-se ter presente que o conceito de sistema tributário congrega
um conjunto de diretrizes e regras que fixam a distribuição de rendas dos entes governamentais - União, Estados e Municípios; iCgem os tributos e as
transferências; envolvem as relações (:n_tre o sujeito ativo e sujeito passivo da
obrigação tributária; regulam as instituições financeiras e tributárias; dirigem
a administração, etc. -num complexo sistémico de preceitos que vão desde a
Constituição Federal até a lei municipal, passando pelas leis complementares,
pelas resoluções do Senado, pelas Constituições e leis estaduais.
Logo, o sistema tributário não se esgota na partilha de rendas, extrapolando o esquema financeiro, como patece ser freque-ntemente entendido.
A concepção completa e precisa de sistema tributário certamente favorecerá ou aperfeiçoará a análise crítiCa do mesmo, pelo menos desestimulando
manifestações radicais que, em razão âa deliciência 'de visualização, verberam
por inteiro e iildiscrirninadamente esse complexo de princípios e normas, que,
não obstante comportar erros e distorções, representou marco extraordinário
e permanente instrumento de inestimável valia na propulsão do desenvolvimento nacional.
Tem-os como temerário afirmar-se a·imprestãbilidade do sistema tributário introduzido pela Emenda Constitucional n9 18/65, pois nele não identificamos a aglutinação dos fatores que conduzam a constatação tal, quais sejam: incompatibilidade absoluta com o quadro político vigente (embora exista inadequação em alguns pontos, principalmente em termos de repartição de
rendas e de encargos); incapacidade para servir como instrumento de políticas as.sentadas no campo econômico e social: deficiências técnicas ou de formulação insanáveis, com subaproveitamento irrecuperável de atividades e categorias econômicas e conseqüente perda potencial de receita.
Um outro elemento indicativo da falência de um sistema tributário envolveria a diversificação_ e o agravamento ao extremo de erros e distorções
que se vão acumulando progressivamente, chegando ao ponto de comprometer irremediavelmente o sistema, o que se deseja, no caso, por t_odos os motivos evitar.
5. Conclusões Orientadoras
Pois bem, na ordem das colocações feitas até aqui, naturalmente podemos colher as seguintes conclusões:
1• Estão c-onfigurados, na realidade brasileira atual, todos os pressupostos da oportunidade e da necessidade de uma análise crítica objetiva voltada
para revisões do STN.
Tais pressup6stos residem: a) na evidência das deformações contidas no
STN; bj na consciência nacional em torno da necessidade de revisões.; e c) na
viabilidade política de implementação dessas correções.
2-• -De outro lado, não cabe uma reforma no vigente ordenamento
jurídico-tributário nacional com a acepção peculiar e histórica do vocábulo,
por isso que não se verifica, ainda, a imprestabilidade do sistema.
3• Ajustes e correções localizados no STN evitarão o agravamento dos
erros e distorções detectados, os quais podem efetivamente conduzir à falên~
cia do Sistema, caso não sejam, com senso de oportunidade, devidamente eliminados.
4• Os problemas e respectivos tratamentos devem ser criteriosa e realisticamente levantados, se possível de forma consensual, que assegure força e
consistência às proposições perante a opinião pública e o poder de decisão.
Deve-se observar, estrategicamente, para o efeito de implementação, escala
de prioridade estabelecida cosoante factibilidade e premência das medidas.
6. DistOrções Tributárias e Financeiras
De minha parte- admitida a oportunidade de revisões do STN - aproveitarei este ensejo para apresentar as proposições que, ao longo de estudos,
debates, trocas de idéias e de informações, emergem, a meu juízo, como as
H
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mais prementes e viáveis, dentro dos critérios de priOridade e factibilidade
1
sob os quais entendo devam ser formuladas as sugestões.
Reconheço que, na enumeração das propostas, não poderia liberar-me
das influências impostas pela minha vivência fazendãria - dura lida essa de
administrador de finanças públicas minguadas de recursos; deste modo; deve
ser tida como natural a preeminência das idéias de soluções voltadas para os
problemas que afligem com maior intensidade os Estados brasileiros.
Sabe-se, e aqui convém relembrar, que a discriminação de rendas através
das entidades federadas está assentada na repartição das fontes de recéita tributária, que são os tributos, e nas transferências intergovernament~is.
Não vale, aqui, argüir da nítida conotação política da institucionalização
do regime de transferências, utilizado até recentemente, pela malha de vinculação dos recursos, como instrumento estrategicamente concebido -pelo Governo Federal, para consecução dos objetívos políticos e econômicos,.-que ele,
por inspiração centralista, decidiu empreender após 1964.
Mas cabe considerar que o esquema de repartição de rendas, ao compor
a renda tributária com as transferências, pressupunha, logicamente, insuficiência das receitas próprias para a subsistênciã dos entes beneficiárioS dos repasses.
Ora, se a equação concebida já pecava originalmente pelo reconhecimento apriorístico da deficiência da receita tributária, a ser suprida pelas transferências- obviamente se falhasse uma ou outra fonte de recursos o sistema
estaria fadado ao fracasso, com conseqüências desastrosas para as esferas de
governo a ele submetidas.
E, com efeito, foi o que ocorreu: ingerências, medidas imprevistas, manipulaçÕes, modificações adotadas unilateralmente pela União afetaram substancialmente tanto urna quanto outra fonte de recursos, provocando o progressivo depauperamento dos Estados- e também dos Municípios, estes notadamenle por via indireta da perda de receita do ICM dos Estados, da qual
são participes. (Tenha-se sempre presente, doravante, a extensividade de tais
Colocações ao Distrito Federal e aos Municípios, quando for o caso.)
.
Se o 3.rcabo_uço financeiro original já favorecia de forma gritante e atê
iniquamente a União, pelo disparate quantitativo e substantivo na distribuição dos impostos, com as alterações, tanto no campo tributário quanto no
âmbito das transferências, a SitUação foi-se deteriorando gradativamente a
termos insustentáveis de endividamento e perda de capacidade de investimento, suportados pelos Estados.
Agruparei, então, pará. efeito didâtico, em Proposições Tributárias e
Proposições FinanceiraS, algumas idéias que podem corrigir tais distorções
verificadas, respectivamente, nas inCidências tributárias e nas regras de transferências, ainda passíveis de acerto.
7. Proposições Tributárias
Como Proposições Tributárias indico medidas de realocação ou· ampla
reformulação de alguns impostos, e outras, específicas do ICM, que objetivam recompor e preservar a base de incidência desse tributo de sustentação
dos Estados (e também dos Municípios).
7.l. Realocação do !UM
A transferência do Imposto único sobre Minerais (IUM), do çampo de
competência da União para o dos Estados, afigura-se medida que se justifica
tanto por melhor assentamento jurídico quanto por adequação técnica.
No primeiro caso, porque, como é sabido, a função mais cruciante na
administração do IUM, que é a fiscalização,jã estã atribuída aos Estados, os
quais detêm o maior percentual (70%) do produto da arrecadação e ainda sofrem o também maior ônus (até 90%) no creditamento pelas indústrias, contra o ICM, do IUM recolhido. Logo, falta praticamente apenas a atribuição
constitucional do IUM à competência dos Estados.
Já sob o prisma têcnico, verifiCa~se virtual perda de receita do IUM por
força do aproveitamento impróprio de suas potencialidades, motivado pela
justificada prioridade que os Estados têm de conferir ao ICM, que lhes sustenta o erário, principalmente se a União, paternalista e benevolente, por sua
vez, revela descaso ou propósito deliberado de subtributar as atividades mineradoras, mercê de pautas e critérios fiscais divorciados da realidade de mercado.
:t: oportuno salientar que, aceita a idéia e no propósito de resguardar o
interesse nacional, através de tratamento uniforme do tributo, o Senado Fe-deral se incumbiria de fixar as alíquotas máximas do IUM, e sob esse teto os
Estados adotariam as suas próprias alíquotas.
A propósito, até como reforço à proposta, trago alguns aspectos em torno de tributo adotado em alguns Estados norte-americanos: o severance tax,
espécie de imposto cobrado nas operações interestaduais com carvão, gás natüral e outros recursos não-renováveis.
A diversificação de alíquotas - vez que cada Estado dispõe constitucionalmente de autonomia para estabelecêRias- tem ocasionado problemas de
"relacionamento comercial entre membros da federação americana, quando
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elas são fixadas em percentual elevado pelo Estado exportador do produto
extraído e não-renovável.
O problema chegou à Suprema Corte americana, num caso concreto,
tendo a mesma atinado como constitudõhal a alíquota do severance tax questionada, mas admitindo, até como sugestão, que o Coniresso poderia estabe-

lecer um teta para essa forma de exigência fiscal.
7 .2. Ampla Reformulação do ISS
Há quem defenda, com bons argumentos, a incorporação total do ISS
pelo I CM, ou por outra: a fusão de ambos num tributo novo, estadual, com
incidência correspondente ao somatório dos campos de alcance de ambos,
garantindo-se ao Municípios percentual coerente com sua participação relativa à tributação dos serviços.
Outra posiçãO, com objetivos idênticos, preconiza a coexistência do ICM
e do ISS no âmbito de competência estadual, sem serem refundidos. Preservada igualmente ficaria a quota-parte dos Municípios. Os argumentos praticamente são os mesmos da primeira opção, e os considerarei mais à frente.
Uma terceira corrente defende tão-somente a absorção de setores do
campo de incidência do ISS pelo ICM, quando-a prestação de serviços importar também em fornecimento de Iriercadoria, vez que esta, a mercadoria, é da
própria essência do ICM.
Aqueles serviços que não envolverem fornecimento de mercadorias continuariam passíveis de tributação pelo ISS. Tambbm aqui não se descuraria
da mais razoável compensação aos Municípios, embora não disponhamos
ainda de elementos concretos para avaliações econômico-financeiras da proposta.
Mas, quem sabe se pudesse acertar com os Municípios a compensação,
por meio da elevação -devidamente apurada, friso -da participação na arrecadação do ICM?
Ou talvez mediante transferência da receita do ITBI?
Ou até mesmo algum acerto em termos da transferência federal?
A justificativa de tal idéia é a mesma das duas outras anteriores, e, ao
explicitá-la, espero ser bem compreendido. Refiro-me à possibilidade de melhor aproveitamento das potencialidades do ISS, desde que passado à administração estadual, em razão de sua estrutura administratiVo-tributãria, irrecusavelmente bem mais aperfeiçoada que a da maioria dos Municípios, capaz
de assegurar destarte fiscalização mais eficiente e maior rentabilidade do tributo .
Outrossim, a fiscalização do ISS, conjugada com a do ICM, resultarã
claramente mais eficaz, tendo em vista os pontos de interseção e do conflito
entre tais tributos, com os inconvenientes e·pfejuízos para as Fazendas Públicas Estaduais e Municipais, quando não para o próprio contribuinte, que padece as dúvidas da nebulosidade atualmente existente. Ademais, a conseqüência lógica serâ o auirientO dos recursos dos Municípios, por força da infaltãvel
melhoria na arrecadação do ICM.
Sem desprezar as duas primeiras, filio-me, modestamente, à última alternativa, de caráter judiciosamente pragmatista: a absorção máxima, e nitidamente assentada, de parte do campo de incidência do ISS, que de qualquer
forma envolva mercadorias pelo ICM .
Ganharão os Estados e os Municípios, e os contribuintes não serão apenados, mas até aprimorar-s"e-ã a justiça fiscal, no caso, pela melhor definição
das obrigações.
7 .3. Tributação dos Cigarros
A esdrúxula regência tributária dos cigarros, que faz excluir a parcelarelativa ao IPI da base de cãlculo do ICM, constitui talvez a mais chocante de
tais distorções.
Com efeito, não se localizou, até agora, qualquer argumento com fundamento lógico, jurídico, econômico- muito menos ético-capaz de chancelar
esse tratamento tributãrio díspar dispensado a produto que, sobre não poder
ser enquadrado como útil, é reconhecido como até nocivo à saúde .
O estratagema "legal" de não p_ermitir a integração do IPI para- a
cobrança do ICM significa prejuízo considerãvel na receita dos Estados.
Observa-_se que o tributo federal representa algo em torno de 70% do preço final dos cigarros, enquanto o imposto estadual não chega a 5%, porque o IPl é
excluído para câlculo do ICM.
Vislumbra-se, agora, ao que tudo indica, a possibilidade de o Governo
Fede:al erra~icar do STN- a regra estã aloj_ada no Decreto-lei n9 406/~~
essa tmpropnedade, pode-se dizer até comprometedora sob o prisma éticosocial.
7 .4. Tributação do Café
O tratamento tributârio do café, em que pesem não ignoradas e relevantes razões que orientam sua política de comercialização exterior, comporta
críticas em razão do prejuízo que acarreta principalmente aos Estados que
mais se têm dedicado à cultura do produtO, com concentração esmagadora de
recursos, inclusive ocasionando substituição de outras culturas.
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Para o café exportado foi criada a Quota de Contribuição --também
chamada ··confisco Cambial", forma dissimulada de aplicação de ónus à exportação-, a qual é subtraída da base de cãlculo do ICM por força de protocolo celebrado em época de difícil (ou impossível) resistência ( t 971 ), com essa
norma virido sendo renovada até o Convênio ICM 13/76.
A Quota de Contribuição, felizmente, vem sofrendo redução expressiva
este ano, alargando-se assim- a base de cálculo do ICM na exportação de café.
Desta maneira, se até 7-7-81 a Quota representava 66% do valor do produto
destinado à exportação Gá atingindo até 84%), a partir daquela data está limitada a 35% do preço do café.
Ainda assim, observe-se, o prejuízo -na arrecadação do ICM continua
grande e permanentemente suscetível de variações, à vista da flexibilidade
com que se modificam os valores da aludida Quota de Contribuiçào, dentro
do exercício da política de comercialização do café.
Compondo esse esquema prejudicial, verifica-se que os reajustes de valores de pauta, para cobrança do JÇM, não v~m acompanhando a respectiva
variação inflacionária anual.
Assim, em 1978, o índice inflacionário foi de 48,8%; a elevação da pauta
de valores para cobrança do ICM foi zero.
Em 1979, a atualização das pautas superou levemente a variação inflacionãria (80,3% para 72,2%).
Jã em 1980, por I 10,2% de inflação, as pautas cresceram apenas 53,1%.
Por fim, em 1981 (até agosto), enquanto a inflação jã chegava a 63,2%, as
pautas só subiam 33,8%, assim mesmo com o crescimento se verificandO nos
últimos meses.
Nas duas situações localizadas, devo esclarecer, o café considerado foi o
de tipo 6 .
Repito que não ignoro nem poderia desprezar as razões mercadológicas
do IBC, gestor da política cafeeira;·mas tainbém não posso igriorar, riem deixar de alardear esse prejuízo extraordinário sofrido pelos Estados produtores
de café e, especialmente, por Minas Gerais, onde esse produto figura como
dos mais iniportantes ftens económicos na composição da arrecadação do
!CM.
Não fora, ainda, essa razão ponderável, pelo menos à ótica do administrador de erãrio estadual, outra, de ordem jurídico-tributária, igualmente desrecomenda a ingerência institucional do lBC em matéria de tributo da competência dos Estados; o qual pratkarnentebaixa normas para aplicação na incidência -do ICM Sobre café, em flagrante (e aceita) intromissão.
7.5 .. Tributação dos Combustíveis
Pretendo, agora, tratar da tributação de combustíveis. Os combustíveis
líquidos, previstos originalmente como sujeitos à incidência do ICM, depois
de adiada a cobrança, foram definitivamente retirados do campo_ de alcance
deste tributo estadual com a promulgação da Emenda Constitucional n9
1(69.
A perda de arrecadação imposta aos Estados por essa mudança agravarse-ia com a implantação do Programa Nacional do Álcool.
Ocorre que a dimensão assumida pelo Proâlcool e o conseqüente volume
de recursos por ele geridos deram, como não poderia deixar de ser, notável
impulso à cultura da cana-de açúcar- matéria-prima bãsica - , acelerando o
crescimento da produção agrícola e da produção industrial.
Pois bem: abstraídos os efeitos benéficos em termos de circulação de recursos financeiros, geração de empregos, e outros, hã de se convir que os Estados não têm participação nessa nova e crescente fonte de riquezas,
vislumbrando-se até prejuízo, sob a ótica estritamente fiscal. Com efeito:
a) o álcool não é tributado pelo ICM, apenas pelo Imposto único sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gas_osos. Além disso, está isento do
tributo federal atê 1985, por força do Decreto-lei n9 1.690/79, o que inviabiliza até o benefícío indireto compensatório a que os Estados fariam jus por sua
participação no IULC;
b) a receita do ICM sobre a cana-de-açúcar é sobremodo inexpressiv~,
em vista de se tratar de produto primário e ainda de preço controlado, CUJa
base de cálculo é incomparável com o valor do produto resultante da industrializaçãO;
c) a concentração na cultura da cana implica substituição de culturas
tradicionãls~ rentãVeis ém tàillos de arrecadação dri ICM, em virtude da reaJocação de iniciativas e de fatores d~ produção.
Ante o exposto, é de se clamar pela impositividade do ICM sobre os
combustíveis, especialmente o álcool etílico, pois afinal de COntas todas as atividades econômicas integradas na sua produção se desenvolvem nos Estados
- cultivo da cana-de-açúcar e destilação .
Ou, pelo menos, sem ser via preferencial, que se ajuste forma compensatória adequada, através da quota-parte no IULC.
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Mas a sistemática de participação nesse imposto especial já experimentou manipulações, e por certo que contrariamente aos Estados.
Entretanto, desse aspecto me ocuparei mais adiante, no capítulo das
transferências.
7 .6. Desonerações do -ICM
Questão das mais debatidas, palavra de ordem em toda discussão sobre
problemas das finanças públicas, particularmente estaduais, as desoneraç:ões
do ICM vêm sendo a pedra de tOque UtiliZada freqUentemente por quantos
censuram o STN.
E com razão: o ICM foi profundamente desvirtuado de sua concepção
ontológica de tributo neutro, mero gerador de recursos, destarte infenso a influxos de ordem econômica, para ser utilizado, instrumento indiscutivelmente
valioso que é, na perseguição de objetivos, cuja validade em geral não sequestiona, porêm com implicação decisiva oo gradativo debilitamento financeiro
dos erários estaduais.
Controle do custo de vida, incremento das exportações, incentivo à industrialização, estímulo à agricultura e à pecuária, direcionamento industrial,
proteção a projetes de interesse nacional, etc.- todos esses objetivos são inegavelmente relevantes. Também se reconhece que cabe à União garantir-lhes
consecu-ção e efetividade, dentro da política económica e social que ela planeja e comanda. Logo, é até razoâvel que a União se empenhe por manter os benefícios fiscaís ãté quarido julgá-los irrl:Prescindíveis nesses contextos
econômico-sociais eni que são aplicados.
Assim, eu não gostaria de incorrer no irrealismo de verberar todas as
isenções, descartada a ofensa ao caráter puramente jurídico-conceituai da
neutralidade do !CM.
Considero mesmo como inevitãveis e até irreversíveis algumas formas de
não-incidência do ICM; cito os casos de exportação de manufaturados e de
venda de "gêneros de primeira necessidade", em que pese a precariedade da
classificação vigente destes últimos.
Mas, a par dessas raras situações de elisão fiscal que se justificam erga
omnes, e de cuja supressão talvez nem se deva cogitar, outras são de difícil
sustentação e, por isso, devem os Estados continuar a luta pela sua eliminação. Deixo de enumerar as diversas situações de beneficio, em vigor, e com
as quais não podemos nos resignar.
Neste momento, aflora-me à consideração o§ 29 do artigo 19 da Constituição Federal. que atribui à União a faculdade de instituir isenção de tributos estaduais e municipais para atender a relevante interesse social ou econômico nacional; trago-o à colação porque a prerrogativa nele inscrita representa risco potencial permanente de criação de novas desonerações para ainda
mais combalir os erârios estaduais.
Não pretendo, pois refoge à natureza desta conferência, adentrar na
análise crítica da disposição em foco; apenas recorro ao prosaico princípio de
que só pode isentar quem tem a competência para tributar. E a União isenta,
ou pode isentar, sem constituir o poder tributarite.
7.7. A Lei Complementar n' 24/75
Nem tão livre de censura afigura-se-me o processo de concessão de
isenções e outros benefícios do ICM por meio de convênio, na forma prescrita pela Lei Complementar n9 24/75. Neste caso, não se trata de ingerência da
UNião outorgã"ndo o favor fiscal; mas uma ingerência "global" dos Estados,
refletindo uma situação sui generis de exercício de competência tributária
Hpluriestadual", por redução (ou incapacidade) da competência estadual.
Acrescente-se ainda que o convênio se concretiza sob o comando ou pelo me·
nos a vigilância indissimulãvel do Governo Federal, em face de sua desconfiança, até hoje não aplacada, com os Estados despojados de seu poder de gerência sobre tributo que lhes é reservado constitucionalmente.
Tenha-se mais em consideração que a Lei Complementar n9 24/75 abriga
impropriedades inaceitáveis. Além de atribuir amplos e discutíveis poderes legislativos a um Plenário constituído de agentes políticos do Executivo - o
CONFAZ -, subtraiut por usurpaçãot competência legislativa remanescente
dos Estados, extrapolando flagrantemente o permissivo constitucional em
que se assenta; ao tratar, em seu artigo 10, de outros institutos de Direito Tributário estranhos àquele a que se referiu expressamente o constituinte, qual
seja o da isenção.
Eis aí mais uma evidência daquela desconfiança generalizada.
Impõe-se uma revisão urgente da Lei Complementar n9 24/75.
7.8. Acréscimos Insustentáveis
Elegi, atrás, a não-incidência do ICM sobre exportação de manufaturados como das hipóteses plausíveis de mantença de desoneração. Tenho até
como vãlida sua inclusão na Constituição Federal, para figurar como imunidade e assim perenizar-se, como parece ter sido desiderato. Aliás, a não cneração da exportação conta com respaldo histórico e sólidos fundamentos econômicos e políticos. Seria, pois, pouco sensato investir contra essa situação,
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embora não seja insensatot antes plenamente cabível, postular que se encontrem mecanismos compensatórios capazes de eliminar ou atenuar esse cohflito de interesses que, irrecusavelmente, se estabeleceu entre União e Estados.
O problema mais grave consiste na ampliação ou- noS desdobramentos
da dispensa do tributo.
Assim, decididamente, não reputo adequada a extensão da não incidência às remessas de produtos industrializados às zonas francas, bem cofio não
aceito a conjugação do benefíciO com o não-esterno dos créditos do ICM
pago nas operações anteriores relativas a matérias-primas, produto secundário e material de embalagem empregados na industrialização de manufaturadOs exportados (ou com destino equiparado à exportação).
E admito muito menos a atribuição de "crédito-prêmio" ou "prêmio de
exportação", o qual foi suportado pelos Estados até 1976 em 100%, a partir
de 1977 em 50%, para em seguida ser assumido integralmente pela União,
mas, ainda assim- é preciso ter em conta esta realidade~. com continuídade de Prejuízo para oS--Esiados Q"ue vêem o seu Fundo de Participação
desgastar-se com a perda de receita do IPI, provocada pela absorção, nos débitos dó imposto, dos ..créditos-prêmios".
Logo, é forçoSo concluir que os Estados, indiretamente, continuam a sofrer os ônus desse benefício extra.
Minha posição é no sentido de, preservada a não-incidên_cia apenas
sobre a ·exportação de produtos industrializados, serem estornados os créditos pela entradas dos componentes aludidos: matérias-primas, produto sew
cundário e material de enl-balagem, dentro do princípio essencial do ICM de
que a apropriação de créditos pressupõe incidência na operação posterior.
De outra parte, que os .. créditos-prêmios" não afetem, nem indiretamente, os recursos dos Estados assegurados na transferência através do Fundo de
Participação.
7.9. A Seletividade no !CM
Intimamente ligado ao problema das desonerações, o ponto em que me
Concentrarei a seguir merece a máxima atenção.
Tive a honra de receber, há poucos meses, do Senhor Ministro da Fazenda, a sugestão de estudar a seletivização do ICM, vale dizer, a idéia de tornálo seletivo em razão da essencialidade dos produtos ou bens.
Sob minha orientação, um grupo de trabalho da Secretaria da Fazenda
de Minas Gerais procede_u.ao estudo do tema, por todos os ângulos-teóricos
possíveis, e parece que até com felicídade, tanto que o trabalho já está servindo de base para desenvolvimento e aprofundamento de todos os aspectos enfocados naquele exercício de carãter preliminar.
É de justiça indentificar, na inidatíva do Senhor Ministro, clarividência e
descortino na busca _de uma regência, tão rentável financeiramente quanto
ef;icaz sob o ângulo social, de um imposto dificil, complexo, oneroso, altamente regressivo como o ICM, mas ainda assim de receita incondizente com
suas potencialidades, por força -uas desonerações.
E, com efeito, as conclusões do estudo realizado pela minha Secretaria
indicaram que: a) constitui realidade inarredável a perenidade de algumas desonerações
do ICM, de grande influência na receita tributária dos Estados, como, exemplificando, a não-incidência na exportação de produtos industrializados.
b) constatação tal, de carâter resignatário, recomenda a busca de alternativas estratégicas para preservação ou recomposição dos erários estaduais,
despontando a seletivação do ICM como opção plenamente válida para essa
finalidade com bem fundadas perspectivas de maior eficiência no campo econômico e ainda - verificação fundamental- assegurado amplo e eloqUente
respaldo social, mercê da atenuação da regressividade do ICM, na medida da
melhoria da relação consumo/renda das classes de poder aquisitivo rilais I-estrito aos bens indispensáveis, os quais.sofreriam o menor gravame tributário.
A seletividade, assim, aparece como convizinha da justiça social e da própria
justiça fiscal.
c) a regência seletiva do ICM - instrumentalizada mediante diversificação das alíquotas em função da utilidade (conceito proferível a essencialidade) dos bens- pressupõe reconhecidas dificuldades operacionais, com vistas a evitar, entre outros problemas, esta indesejável conseqUência da política
tributária: a concentração regional de renda, que poderia resultar agravada
em face da dicotomia Estados-produtores e Estados-consumidores, tão nítida
neste imenso País.
Cuidados e cautelas deverão prevenir a ocorrência de todos esses invonvenientes.
d) desde já se alertou quanto a não se ensejar ao Governo Federal, na hipótese de implementação da sistemãtica seletiva do !CM, oportunidade e
condições de manipulação do mesmo, através da fíxação das alíquotas conseqüente a classificação dos bens em razão de sua utilidade. As:;irn, o disciplinamente haveria de ser confiado a órgão ou poder infenso à influência do Exe-

•,

•

•

•

•

•

•.

Setembro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Quarta-reira 30

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

•

cutivo Federal, por motivos óbvios: primeiro, por se tratar de um tributo estadual; segundo, para não se arriscar Um dos princípios informativos da medida, que é a recomposição dos erários estaduais, mercê da interferência federal na fixação das alíquotas.
Insisto e preconizo, sem receio, a validade de tornar seletivo o ICM, e seria alentador e gratificante discutir e amadurecer a idéia.
8. Proposição Firümceiras
Passo agora ao que chamei de Proposição Financeiras, como as princi..
pais medidas que entendo ainda cabíveis para corrigir desvios na área das
tra'nsferências - vistos, ao lado das distorções no campo tributário, como
causa crucial do desequilíbrio das finanças públicas estaduais.
· 8.1. Lesões no FPE
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Devemos tentar corrigir o que ainda existe de impróprio, porque o que jâ
foi consumado no passado é irreversível. Assim, de nada vale lamentar a redução sofrida pela alíquota do ICM, que nas operações internas já foi de
17%, mas chegou a 14% depois que foi utilizada para formação do PIS. Bem
como, na atualidade, serâ inócuo condenar a participação dos Territórios, entidades federais, no Fundo de Participação dos Estados, a estes indevidamente equiparados.
Não é irreal, contudo, afirmar que alguns problemas de ordem financeira, hoje enfrentados pelos Governos Estaduais, são reflexos da perda de receita causada pela redução de alíquotas.
De outro lado, se o Fundo de Participação dos Estados hoje está quase
satisfatoriamente reformulado - seja sob o aspecto substantivo, seja pelo
lado burocrático-formal-, as seqüelas do período de deformações subsistem
até hoje, configuradas no progressivo e inconveniente endividamento, particularmente aquele feito junto a fontes externas de financiamento, a que foram
obrigados a recorrer, com custos financeiros que se r-efletem, de maneira comprometedora, na capacidade de poupança dos Estados.
Mas não deixa de comportar reparos, em termos de Fundo de Participação, a utilização, pela União, do lPI e do IR como instrumentos de polítiCa
econômica. Ressalvo que não questiono a destinação de recursos, originários
desses impostos, para investimentos nos Estados menos desenvolvidos ou em
programas de relevante interesse econômjco do País. Apenas quero apontar
certos desvios que, corrigidos, não desgastariam o Fundo.
No caso de incentivos com base no IR, por exemplo, permite-se a dedução, retornando os recursos aos cofres da União, mas sem comporem a
quota-parte dos Estados e dos Municípios. Estâ claro o prejuízo para eles.
Em última análise, deveria a União limitar-Se à manipulação de sua parcela na arrecadação do !PI e do IR.
8.2. A Participação no IULC
Exemplo nada gratificante de exercício lesivo de- competência tributária,
pela União, envolve o Imposto Único s-obre Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos (IULC), que é partilhado, por imperativo constitucional,
entre União (60%) e as demais entidades federativas (40%).
Os critérios de rateio estão definidos em legislação específica- que atribui 32% aos Estados e ao Distrito Federal e 8% aos Municípios .
Em sua concepção original, era um imposto cuja maior parte se destinava aos Estados e Municípios. Mais tarde, foi distorcido para gerar recursos
aos programas federais.
Assim, os Estados tiveram sua participação reduzida, de 48% para 32%;
os MuniCípios, de 12% para 8%, enquanto a da União se elevava de 40% para
60%.
A compensação far-se-ia com a inclusão, no campo de incidência do
ICM, da venda de lubrificantes e combustíveis líquidos a consumidor final.
Entretanto, o Governo Federal adiaria o início da vigência da cobrança do
ICM sobre combustíveis enquanto a redução da participação dos Estados e
Municípios no IULC se processou imediatamente- para finalmente revogar
o dispositivo constitucional que autorizava a cobrança do ICM. Só não cuidou de restabelecer a participação dos Estados e Municípios em 60% do
IULC, reduzida a partir da C.F. de 1967.
Agora, e de forma crescente na medida que se acentua a crise energética
pelos aumentos de preços do petróleo, a União passa a adotar "contribuições
parafiscaiS", cobradas por dentro do preço dos combustíveis e lubrificantes,
mas por fora da base de câlculo do IULC, além de vir reduzindo as alíquotas
deste.
Á guissa de ilustração, verifica-se que, no exercício de 1980, todos os
impsotos que compõem a receita do tesouro federal apresentaram crescimento real. O único a paresentar decréscimo foi o IULC, que caiu 44,5% em termos reais. Esta queda se deve principalmente à diminuição ·das alíquotas do
imposto incidente sobre os derivados de petróleo, além do estreitamento da
própria base de cálculo, determinado pelas aludidas contribuições.
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Neste- sentido impõe-se claramente o restabelecimento da partilha pnm1tiva, de 60% para os Estados, Distrito Federal e Municípios, na proporção de
48% para os dois primeiros e 12% para os últimos, acompanhado da recomposição da base de cálculo que vem sendo comprida pelas intrusas contribuiçÕes.
Outra alternativa, jâ levantada em tópico anterior, seria a transferência
dos combustíveis automotivos para a área de incidência do imposto estadual,
aliás preferível.
9. Uma Lacuna Fiscal Injustificável
Permito-me abordar, agora, um tema que, não vinculado clara e diretamente à Vida tfibutária ou finanCeira dos Estados, me sensibiliza sobremaneira por suas implicações ético-sociais.
É induvidoso que o Imposto de Renda congrega distorções. Basta
estabelecer-se um paralelo entre a imposição aos rendimentos de trabalho,
quase invariavelmente de impossível evasão, e os de capital, para chegar-se à
conclusão de que o tributo federal deixa á desejar corno fator de redistribuição de renda - seu principal desígnio extrafiscal.
E com a evolução do mercado de capitais, os apelos à capitalização e à
poupança, e a diversificação de aplicação incentivadas, os bens imóveis passaram a representar apenas uma Parcela da realidade econômico-financeira
de um contingente privilegiado.
Reporto-me à iniciativa de ex-Ministro da Fazenda de propor a instituição de um imposto sobre acréscimos patrimoniais decorrentes de herança,
legado ou doação- a qual se formalizou em projeto de lei que foi alvo de
críticas, tanto sob _o prisma jurídico, quanto pela eficiência prática cofio instrumento de redistribuição de renda.
Reporto-me também à regência tributária do ITBI, que só alcança bens
imóveis.
De minha parte, não tenho convicção, ainda, sobre qual o melhor caminho a escolher: se a reformulação do projeto comeli.tado, escoimado então de
suas falhas e imperfeições, ou se a restauração aperfeiçoada do imposto de
transmissão, a gravar bens móveis e im6veis, remodelado a desfgnio redistributivista ao qual nem de longe se presta o atual ITBI, que restou dizimado do
antigo tributo, como decepcionante sucedâneo infquo, do ponto de vista social, e inóquo, como fonte de receita, agora destinado a atender Estados C
Municípios.
Ou, quem sabe, através de outra fórmula ainda não suscitada.
Estou apenas concitando à reflexão e ao exame deste ponto crítiCo do
nosso ordenamento tributário, que reclama providências para melhor atendimento do princípio da justiça fiscal.
Aliás, a imposição tributária deve, a meu ver, visar sempre a uma teleologia social. E, aí, está havendo falha, em razão da lacuna fiscal que vem
aproveitando a uma camada que vem sendo favorecida, em detrimento da sociedade.
Além desse aspecto, desperdiça o Poder Público valioso instrumento de
receita, que poderia ser acionado com aguardada aprovação da maioria dos
segmentos do povo.
10. Rendas e Encargos Públicos: Necessidade de Reequilíbrio
Sem conteúdo de proposição concreta, mas de alardeamento de uma situação que exige exame profundo, crítico e objetivo, neste tópico desta exposição cuidarei da divisão de encargos públicos entre as três esferas de Governo.
Tenha-se em mente que o diagnóstico do desequilíbrio das finanças
públicas estaduais parte exatamente do agravamento da defasagem entre areceita e as necessidades financeiras governamentais aplicadas tanto no custeio
dos serviços quanto na promoção do desenvolvimento.
Conseqüência palpável desse quadro- crivado sensivelmente pelos desvios e distorções verificados no campo das receitas tributárias e no das transferências - foi a submissão dos governos estaduais a um sistemático e progressivo endividamento~ sujeito a custos financeiros elevados, que terminariam afetando os investimentos públicos. Estes vão sendo realizados, ainda
qüe muito aquém das necessidades, com toda sorte de sacrifícios, principalmente os decorrentes dos ônus fmanceiros que os tornam falar de encarecimento da própria dívida pública.
A União detém, constitucionalmente, a primazia do planejamento e promoção do desenvolvimento nacional, contando com a mais efetiva participação dos Estados na exeCução dos planos regionais por ela estabelecidos, integrados à estratégia global de desenvolvimento.
Essa participação tem-se efetivado à custa de elevados encargos financeiros suportados pelos Governos Estaduais, com o comprometimento de recursos orçamentários, ou mesmo extra-orçamentários, e o inevitável endividamento dos Estados. Out~a e lastimável consequência é a redução das disponi-
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bilidades financeiras a serem aplicadas em áreas de atuaçã·o específica dos Estados e do seu mais particular interesse.
Vê-se, pois, que há necessidade de reestudar a matéria, não só no sentido
de atenuar o esforço financeiro "dos governos estaduaiS em apoio à estratêgia
global de desenvolvimento, mas, e principalmente, no sentido de demarcar

uma linha divisória, clara e objetlva, dos encargos em geral entre as esferas de
gover·no.

Sem· margem a dúvida, hoje, mais que nunca, se apresenta uma realidade
que preocupa principalmente a União: a formidável engrenagem administrativa e financeira inontada a partir dos recursos que ela passou a concentrar,
de tal forma que se depara com um ciclo vicioso cada vez mais crescente, que
faz corresponder a essa gigantesca máquina que exige volumosos meios para
sua manutenção.
E é esse gigantismo da União, na administração direta e indireta, que
contribui para obrigar o Poder Central a retirar fatias àjâ minguada soma de
recursos tributários dos Estados e Municípios, concentrando-se na receita federal, para sustentar a hipertrofiada estrutura criada.
Para ilustrar esse movimento convergente de rendas de pólos estaduais
para os cofres do Poder Centrai, basta ver que de 49,6%, em 1963/1964, a
participação tributária da União no montante tributário do País ascendeu
para 73,9% em 1979, sobrando para os Estados 22,6% e para os Municípios
3,5%, aqui já incluídas as contribuições compulsórias efou parafiscais.
Por mais difícil que possa parecer, é impositivo e urgente que se redefinam ou definam encargos e responsabilidades, compatibilizando-os com as
possibilidades de geração de recursos dos poderes públicos interessados.
li. Descentralização
A autonomia financeira dos Estados-membros é, sem dúvida, o punctum
dolens, a espinha dorsal da própria Federação.
Entretanto, a evolução centralizadora é tão patente no caso brasileiro,
especialmente no campo fiscal-finanC"eTfo, que não falta quem negue ao Brasil
a forma federativa.
Embora estejamos a dizer truísmos, não é demais repetir que essa centralização envolve muito mais desvantagens e riscos do que benefícios. Transforma a União em verdadeiro Leviatã, cuja prepotência sufoca Estados_ e
ameaça indivíduos. Rompe o equilíbrio de poderes favorável ao desenvolvimento da liberdade em todos os níveis. Paralisa a evolução política, económica e social nos âmbitos regional e local. Tende a desconhecer, irremediavelmente, as disparidades e a diversidade de situações entre os Estados e com-·
promete, por conseqüência, os elos da própria unidade nacional.
À medida que avança· o projeto político de implantar no Brasil bases
sólidas para a construção do arcabouço institucícii131 de uma democracia estável, mais perturbador se torna o quadro de nítida c;entralização de decisões.
Não está pt'ovado que, para corrigir os desequilíbrios estruturais que marcam
a atual fase da crise brasileira, faz-se necessário concentr-ai poderes, notadamente numa sociedade ansiosa de participação.
Por tudo isto,jã ê hora de abrir a federação aos ventos saudáveis da descentralização, que vai encontrar, na partilha mais equânime das rendas e dos
encargqs públlcos, o seu principal esteio de sustentação.

O SR. PRESiDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O :>R. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Câmara de Indústria e ComérciO de Caxias do Sul enviou-me um documento sério e consistente, onde manifesta sua preocupação com os destinos
da Previdência Social em nosso País.
No referido documento a Câmara tece críticas às políticas de desenvolvimento econôm ico Vigentes nos últimos anos; e se estende à ineficiência e à
ineficácia do .Sistema PreviQ.enciário NacionaL
O importante; porém, Srs. Senadores, é que a Câmara propõe soluções
para os problemas apontados. Soluções que reputo da mais alta relevância
que merecem ser levadas em consideração neste momento em que tramitam
nesta Casa projetes que alteram a Previdência Social em nosso País.
Era o que tinha a dizer, rq.uito obrigado, (Muito beml}
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON.
EM SEU DISCURSO:
C4t.jARA DE1ND0STRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL

C-406/81
Caxias do Sul, RS, 26 de agosto de 1981.
Excelentíssimo Senhor Senador.
A CIC- Câmara de Indústria e ComérCio de Caxías do Sul, entidade de
classe r~presentativa das empresas locais e da região, atenta ao debate nacio-
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na! em torno de alterações que se pretendem introduzir na atuallegislaç·ão
previdenciária, submete à vossa alta consideração o que segue:
As políticas de desenvolvimento econômico, em nosso País, parece que
tem por objetivos o crescimento econômico, o equilíbrio da balança de pagamentos e o combate à inflação. As preocupações com a justiça social e a me-lhoria das condições de vida da população estão muito presentes nos discursos mas não tem se materializado, na medida desejável, na realidade.
Metas que visem eqüidade e melhor qualidade de vida para as pessoas
envolvem, indispensavelmente, uma sólida política de emprego. O próprio
Ministro do Trabalho, tem admitido, reiteradamente, que não existe, no Brasil, urna política adequada para o setor.
Não existe política social capaz de compensar a falta ou ã má qualidade
dos empregos. Tanto é assim que a Previdência Social não tem conseguido alcanÇar os mais carentes (os que não pertencem ao mercado formal de traba~
lho, não tem "carteira assinada", cujos filhos não chegam às escolas ou mais
cedo delas se evadem- é preciso "ir a luta" a fim de contribuir para a sobrevivência da família- via de regra não tem acesso à casa própria, pOrque não
preencheram outras necessidades mais vitais e não possuem renda regular
cornprovável).
Tudo indica que a geração de empregos, neste País, não tem a pdõ-ridade
devida. Existiram fartos - e ainda existem, embora menos abundantes subsídios para plantas industriais, máquinas e equipamentos. Mas não houve
se falar de empresas ou produtores que tenham sido subsidiados fundamentalmente porque criavam muitos empregos. Até nas licitações Pú61icas a
preocupação é com o capital e os equipamentos das empresas. Não interessa
aos órgãos públicos saber quantos empregos serão gerados pelas empresas li~
citantes, caso vençam a licitação.
A prioridade é para a eficiência econômica. A distribuição desigual das
oportunidades de trabalho não é considerada.
É nítido que a ênfase do nosso ••desenvolvimento" tem sido voltada para
a reprodução dos padrões de consumo de sociedades mais ricas. A chamada
indústria dos bens duráveis gera empregos e produtos para as camadas mais
privilegiadas da população, agrava o problema do balanço de pagamentos,
cria grandes necessidades de consumo energético, desnacionaliza a economia
e concentra o poder e a renda.
Criou-se, em nosso País, um "modelo" de desenvolvimento do tipo
centro-periferia: o centro são os grandes aglomerados- a periferia são as pequenas e médias empresas; o centro é uma pequena parcela que detém a
maior parte da renda- a periferia é a maior parte da população vivendo ao
nível de subexistência; o c-enrro são as regiõeS milis ricas - a périferia é o
Nordeste, os Vales do Ribeir~ ___e Jequitinhonha e oUtras regiões também
. pobres; a União é o cent~o e a periferia são os Estados e Municípios; o Execu. tivo é o centro e o Legisfaiivo a periferia; os grahdes e extremamente subsidiados produtores rurais são o centro- os pequenos e médios produtores de alimentos para o mercado interno são exatamente o oposto; e assirr{por diante.
Não se quer impedir a produção e o consumo de bens mais sofisticados.
O que não se deve aceitar são os estímulos governam!ntais a sua produção e a
criação artificial de mercado para seu consumo. Preconiza-se, isto s-im, 6 estí~
mulo ao mercado de bens de consumo popular. Estes repres~tam a ativTdade
mais típica-dos pequenos e médios empresários; geram empregos em maior
número, exigem mão-de-obra menos qualificada, tecnologia intermediãria e
menos importações; atendem as neceSsidades básicas da maioria da população.
'
É importante ressaltar que tais estratégias de desenvolvimento econômi~
co são traçadase e atendem às aspirações do segmento da sociedade com
maior poder de barganha dentro de um sistema político que permaneceu tan~
to tempo fechado, mas que ora vive, sob a firme condução do Presidente João
Baptista Figueiredo, o processo de abertura tão ansiado pela maioria da
NaçãO brasileira.
E contra este pano de fundo que se deve olhar o problema da Previdência
Social, no País: a atual base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo por base a folha de pagamento das empresas, também evidencia esta despreocupação com o problema do emprego. Na verdadet tal critério penaliza o
fato r mão-de-obra e privilegia o capital e a tecnologia. Representa um freio a
mais sobre a ocupação da mão-de-obra e urna discriminação contra diversos
setores da atividade econômica..
Quanto à aplicação de recursos, a ineficiência e a ineficácia do Sistema
Previdenciãrío são públicos e notórios.
A ineficiência se manifesta na existência de uma máquina burocratica extremamente onerosa e irracionalizada, nos desperdícios dos recursos e na
existência de investimentos ociosos ou desnecessários.
A ineficácia se evidencia em diferentes ângulos: aposentadorias punitivas; pensões insubsistentes; deficiência de' qualidade e até de quantidade de
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assistência médica; a não cobertura dos segmentos mais carentes da população: os subempregados, os bóias-frias, os trabalhadores volantes, os biscateiros- enfim os trabalhadores informais (que não tem carteira assinada e
nem recolhem como autónomos).
É preciso destruir o mito de que a Previdência Social tem sido importante fator de redistribuição de renda: a ineficiência na gestão dos recursos, a inelicâcia na concessão dos "benefícios" e o desatendimento aos mais carentes
impedem que este objetivo seja alcançado. Portanto, pretender o aumento da
arrecadação do SINPAS, com justificativa da distribuição de renda, é argumento pouco consistente.
Além das distorções flagrantes nas raízes do processo de crescimento
econôm"ico, nã arrecadação ena aplicação dos recursos da Previdênda Social,
tudo indica que a Sociedade terã de pagar ainda mais (até quando e quanto?)
para cobrir o prejuízo do SINPAS.
O argumento básico para que paguemos mais é dizer que, de uma forma
ou de outra, a sociedade financia o déficit, ou através das contribuições ou
através do .. imposto" mais injusto que existe: a inflação. Esta, como se sabe.
atinge com mais violência as classes menos favorecidas, que menores condições têm de dela se defender.
Este argumento obviamente é enviesado e está de acordo com a prática
dominante na Administração Pública Brasileira: a de administrar soniente a
receita._ Administrar a despesa, visando_ uma melhor aplicação dos dinheiros
públicos exige disposição política, prazo mais longo e administração com técnica e criatíVidade.
A pseudo-solução, já tão bem rotulada de simplista e imediatista, de au~
mentar as contribuições à Previdência, trarã diversas conseqüências:
a) será politicamente onerosa para o Governo Federal;
h) representará mais um sacrifício aqueles que trabalham e produzem,
reduzindo-lhes os ganhos;
c) -poderá penalizar, ainda mais, conforme a decisão que for tomada, a utilização do fator mão~de-obra, as atividades e as empresas que maior
número de empregos geram (não se pode afirmar que o nível de emprego dependa, exclusivamente, do custo do fator trabalho: entrentanto, seria pouco
defensável afirmar que a situação do emprego - ou do desemprego - não
tenha nada a ver com o custo do mesmo fator);
d) - o aumento da importância da folha de pagamento e dos encargos
no fluxo de caixa das empresas poderá significar aceleração no ritmo do de~
sem prego;
e) -poderá trazer reflexos inflacionários, pelo aumento dos custos de
produção e, p~la mesma razão, menor competitividade no mercado exportador (a não_ ser que se aumentem os subsídios, que são inflacionários, ante o
déficit brutal das contas da União);
f) - maiores gravames sobre as relações formais de trabalho estimulam as relações informais e até mesmo as remunerações atravês de benefícios
indiretos, ·minando ~s bases de recolhimento da Previdência;
g) -quanto maior a voracidaàe fiscal (e aqui o problema não é só das
contribuições previdenciárias, maSTiffibém-do sistema tributário) sobre o trabalho e a produção, maior é o desenvolvimento do "lado avesso" da economia: investimentos especulativos, sonegações, etc.
Com base nos argumentos acima apresentados, além da reafirmação do
repúdio ao aumento das contribuições, a Câmara de Indústriã e Comércio de
Caxias do Sul, reivindica e sugere mudanças estruturais no Sistema Previdên~
ciário, que envofvam:
1. Quanto à arrecadação:
1.1 Alteração dos critérios atuais de recolhimento, por representarem
discriminação contra o fator trabalho pelos efeitos diferenciados sobre os di~
versos setores da atividade econômica.
1.2 Adoção de bases de contribuição qUe não representem a substituição
· de uma solução simplista por outra. Lembramos que a base de incidência se~
gundo o faturamento também será profundamente discriminatória contra di~
versos setores. Igualmente o recolhimento com base no valor adicionado po~
derã trazer efeitos diferenciados para os processos produtivos com maiores
ou menores índic~s de integração vc!rtical; entretanto, como alternativa para
estudo, considerar o recolhimento com base no valor adicionado, partindo da
filosofia de tributaçãO' ·do I PI, contemplando com menores alíquotas os setores de maior geração de emprego efou essenciais ao desenvolvimento social.
O que realmente importa é o estabelecimento de ~ritérios engajados em uma
estratégia mais ·ampla de desenvolvimento econômico-social que privilegia a
criàção de empregos.
1.3 Cumprimento das obrigações do Governo Federal para com a Previdência, atualizando a sua contrapartiçla em níveis mais condizentes, através
de remanejamentos orçamentários em detrimento de outros objetivos menos
prioritários.
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2 .. Quanto à gerência de recursos:
2.1 Revisões na política e aperfeiçoamentos na administração dos recursos provavelmente produzam mais receita e viabilizem objetivos mais relevantes do que ampliações ou alterações de bases de contribuição.
2.2 A institituição de um órgão tripartite a nível de Conselho de A.~mi
nistração, com a particip.,.;,i. :i;. . .. :npregados e empregadores nas formulações das políticas e na av;dia.;.~ .. dus resultados será desejável, na medida
em que tal participação se constitua em efetiva cogestão e nunca em simples
co~responsabílidade.

3~

Quanto aos objetivos de aplicação dos recursos:
3.1 Separação do seguro social e da assistência à saúde.
3.2 A base de incidência para o pagamento do seguro social serã a folha
de salários. Entretanto, estes recursos precisam ser capitalizados em fundos
de investimentos. É impossível pretender que as novas gerações financiem a
inatividade das gerações passadas. Isto, para ser viâvel, exige crescimento
econômico constante, altos índices de crescimento demográfico, aumento de
produtividade e de empregos. Para que se alcance maior eficiência e eficácia
no investím:e-n:to destes recursos poupados, é indispensável abrir espaço para
a previdência privada.
3.3. Estender a possibilidde de acesso à assistência médica a todos os bra~
sileiros,· independente das posiçõeS que ocupam dentro do sistema económico
(se pertençam ou não ao "mercado formal" de trabalho). Neste caso, a melhor base de contribuição não é a-folha de pagamento. Para cobertura dos
gastos _com a assistência médica, sugere-se o exposto no item 1.2. Também
pode ser analisada a possibilidade de serviço de assistência à saúde ser pago,
de acordo com a situação sócio-econômica de cada um, para evitar a inflação
de procura (desde que o sistema de arrecadação e controle não apresente
maior custo do que benefício).
3.4 Quanto aos critérios para aposentadoria, salienta-se que a concessão
do beneficio, por idade, representa uma discrimiitação Contra os segrileri.tos
mais pobres da população, por duas razões: estes ingressam mais cedo no
mercado de trabalho e têm menor expectativa de vida. Finalmente, mas não
com menor ênfase, vOltamos a destacar a necessidade de buscar na ampla discussão de"mocráfíca, cujO legítirilo fOro é o Congresso Nacional, uma solução
da profundidade e do alcance que a complexidade do assunto exige.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, com satisfação, a notícia que o Governo Federal, houve por
bem, por decreto, criar o Parque Nacional do Pantanal de Mato Grosso. Terá
a extensão de-137 mil hectares, sendo 67 mil hectares de Reserva Biológica de
Cará~Cará (homenagem ao gavião pantaneiro). Os outros 70 mil hectares, em
área contínua foi comprada pelo IBDF para implantar o citado Parque, obje~
tivando a preservação da fauna da região, seguido do interesse pelos aspectos
educacionais, científicos e turísticos.
Desejo, ao ressaltar a criação desse Parque no Pailtanal e alertar para o
problema da devastação maior, em função dessas áreas passarem a ser propriedades do Governo Federal. Quando eram propriedades privadas havia
um certo respeito e os caçadores e pescadores profissionais não invadiam a
área, em decorrência da proibição dos fazendeiros. Agora, passando a ser
bem público, preocupa-me o fato, pois, pode <:\COntecer que o Htiro saia pela
culatra", isto é, ao invés de haver preservação existir devastação e destruição
do ecossistema. Com a atual estrutura o IBDF não tem condições de preservar a área. Basta dizer que para fiscalizar a Rodovia Transpantaneira:, com
147 quilômetros, o IBDF tem apenas dois postos permanentes de fiscalização, com um fiscal em cada posto .
- O Jornal do Brasil de 20 de setembro último, publica uma notícia sobre o
' problema com o seguinte título:
"FAZENDEIRO QUER MAIS FISCALIZAÇÃO"
Poconé, MT- Estão acabando com a tauna do Pantanal. As
últimas onças pintadas estão indo e parece que o IBDF não olha
para essas coisas.
O desabafo é do fazendeiro José Dorileu, dono de uma fazenda
na região do Pantanal mato-grossense, que alerta para a necessidade
de se preservar a fauna pantaneira.
Cons.iderando a fiscalização do IBDF deficiente, "porque nunca se matou tanto como agora", José Dorileu acha que a atividade
conservacionista no Pantanal não prejudica os criadores de gado. O
fazendeiro J.eme que a caÇa e a pesca predatória provoquem desequilíbrio biológico na região e, conseqüentemente, prejuízos para os
criadores dC gado.
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Segundo o fazendeiro José Dorileu, existe hoje entre a grande
maioria dos fazendeiros do Pantanal mato-grossense a consciência
da necessidade de proteger a flora e a fauna silvestre. Por isso, não
permitem a caça, mesmo amadora, em suas fazendas. Observou, porém, que alguns, com difiCuldades financeiras ou problemas de crédito, não têm como recusar propostas de pessoas que querem adquirir peles de animais.
Ele confirma a presença de organizações de contrabandistas de
peles na região e acha que a ação fiscalizadora do IBDF deveria
atingir, além dos caçadores clandestinos, os receptadores de peles.
- Como pode o IBDF exercer uma fiscalização eficiente no
Pantanal se tem apenas dois guardas na Rodovia Transpantaneira?
Não basta a consciência dos fazendeiros e a intenção do IBDF. É
preciso haver ações efCtivas de fiscalização para combater o caçador
clandestino e o contrabandista de peles.
Com relação à pesca nos rios e lagos do Pantanal, José Dorileu
diz que os fazendeiros da região estão sendo lesados.
- Estamos vendo levarem tudo. São caminhões diários carregando peixes e nunca se matou tanto jacaré e onça-pintada como
agora. Do jeito que está indo, vão acabar levando até o gado da gente.
Ele informou que a maior concentração de caçadores clandestinos é na Reserva Biológica de Cará-Cará, ãrea que vai formar o
Parque Nacioáal do Pantanal, porque ali só existe um guarda do
IBDF."'
Vejam, portanto, Senhor Presidente, Senhores Senadores, que o que eu
estou "prevendo e com medo que a previsão se torne realidade já o é, diante do
que se lê na notícia citada.
Não é só se criar, no papel, o Parque, Reserva Biológica e outras coisas
muito bonitas, na teoria. E: preciso que a coisa funcione na prática. Espero e
aspiro a que o decantado Parque Nacional do Pantanal, não venha a ser o
maior centro de devastação da fauna, da flora, da natureza, enfim, daquela
bela região de Mato Grosso, implantada no próspero Município de Poconé e
do Brasil, portanto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A partir de l'i' de outubro, as tarifas de energia elétrica no País experimentam mais uma majoração, representando, no total do corrente exercício,
um acréscimo acumulado de 112%.
'""
Evidencia~ assim, o governo, através dos seus orgãos competentes, uma
inexplicável insensibilidade diante de milhões de usuários, obrigados a pagar
o novo aumento dentro do percentual estabelecido trimestralmente pelo Conselho de Águas e Energia Elétrica, arbitrado em maiS 23%.
De todos os recantos do território nacional, somam-se, agora, protestos
incisivos por parte da população, inconformada com a absurda elevação, que
incidirá significativamente sobre o custo de vida, reputado já insuportável até
mesmo pelos setores oficiais.
Entidades de classe e Casas Legislativas vêm expressando a sua indignação diante da medida assentada, endereçando incisivas reclamações ao Presidente da República e ao Ministério das Minas e Energia, bem assim ao próprio Conselho de Águas, a quem incumbe, mais diretamente, decidir sobre a
matéria.
Recorde-se que, em junho passado, quando se registrou mais uma majoração nas tarifas de energia elétrica, ocupamos a tribuna do Senado com o
objetivo de alertar as autoridades responsáveis quanto à injustificável progra-
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mação aumentista, testemunhando confiança em que o Chefe da Nação iuterféritfa para p-ôr termo :i tamanha demonstração de menosprezo pela economià populai.Lamentavelmente, porém, resultaram infrutíferas as sucessivas mãilifestações desaprovando a esdrúxula providência, permanecendo a atual administração inflexível ao posicionamento que assimiu, aplicando, nos períodos
determinados, os percentuais de aumento, sem nenhuma contemplação para
com a sorte dos consumidores.
De nada valeram, pois, os inúmeros pronunciamentos-de parlamentares
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nas Assembléias Legislativas
e Câmaras Municipais, nem as deliberações tornadas públicas pelas entidades
representativas de categorias econômicas e profissionais de toda as Unidades
Federativas.
Na última sexta-feira, em Fortaleza, numa reunião mantida com ferroviários aposentados, para a apreciação de temas relacionados com a atual
conjuntura sócio-econômica, a questão relacionada com as novas tarifas de
energia foi demorada e contundentemente examinada, estranhado-se que o
próprio governo se encarregue de patrocinar tais majorações, que virão agravar a situação de penúria com que se defronta o povo brasileiro.
Nem mesmo o Nordeste, a braços com uma estiagem que se prolonga
por três anos, foi poupado no caso das tarifas de energia, sem beneficiar-se de
um sempre prometido tratamento diferenciado que, se posto em prãtica, ret1etiria a intenção do Executivo Federal em melhor atender a uma regiãoproblema do País.
Fica, aqui, mais urna vez, Sr. Presidente, consignada a nossa vigorosa
reação à vigência do malsinado aumento- prova da gritante indiferença govername-ntal, agora robustecida com mais uma deliberação que atinge a bolsa
popular.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

•

ORDEM DO DIA
~I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de
1980 (n' 41/80, na Câmara dos Deputaods), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República do Iraque
sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980,
tendo
PARECERES, sob n•s 753 a 755, de 1981, das Comissões:
-de Relações Exteriores, favorâvel, com voto em separado dos Senadores Itamar -Franco e Aloysio Chaves;
- de Minas e Energia, favorável; e
- de Segurança Nacional, favorável.
-lDiscussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 216, de 1981 (nº 364/81, na origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Armando Frazão, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente junto à Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, República Francesa.

O SR. PRESfDENTE (Cunha Lima) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. JARRAS PASSARINHO
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre
Costa - Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Martins Filho- Cunha
Lima- Humberto Lucena - Milton Cabral - Aderbal Jurema- Nilo

..

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão. designando para a sessão extraordinária das 18 horas e
30 minutos, a seguinte

ATA DA 167~ SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
-

•

Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Lomanto
Júnior- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar
Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Orestes
Quércia - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas Gastão Müller - Vicente Vuolo -José Fragelli - Mendes Canale- Af-

•

•

•
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fonso Camargo- José Richa ~Leite Chaves --Evelãsio Vieira- Jaison
Barreto - Arno_ Damiani - Paulo Brossard - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo númer:o regimeJ?,tal, declaro
aberta' a sessão.
SÔb a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não h:í expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

•

•

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 14, de 1980 (n' 41/80, na Cãriiara àos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e a República do Iraque Sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, concluído a 5 de janeiro de 1980, tendo
PARECERES, sob n•s 753 i 755,~ de 1981, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favoráVel, com voto em separado
dos Senadores Itamar Franco e Aloysio Chaves;
- de Minas e Energia, favOrãvel; e
- de Segurança Nacional, favorãvel.
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em Votação.
Os Srs. Setiã:dores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Rbdação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinnor:.... Item 2:

•

'

.
•
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Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 216, de 1981 (n' 364/81, na
origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Sérgio Armando Fra~ão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
na Delegação Permanente junto à Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura, República Francesa.
A matéria constante do ftem 2 da pauta da presente sessão, nos termos
da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno,- deverá ser apreciada em Ses~
são secreta.
SolicitO aos Srs. funcionários as providêri.cias necessárias, a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão torna~se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 45 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão.
Em face de diligência que a Mesa se obriga a fazer, em conseqüência da
formulação verbal de esclarecimento, por parte do Senador Dirceu Cardoso,
não procedemos à votação.
A matéria entrará na Ordem do Dia, em sessão extraordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sobre a mesa, redação final de matéria aprovada na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos regimentais, se não houver objeção do Plenário, serã lida pelo Sr. 19Secretário. (Pausa.)

E lida a seguinte.
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ANEXO AO !PARECER. N. 0 758, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 14,
de 1980 (n.0 41/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, .e eu,
, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECR.EI'O LEGISLATIVO N. 0

, DE 1981
Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos da
Energia Nuclear, concluído entre o Governo da República
Federativa do Bl"aSil e o Governo da República do Iraque,
a 5 de janeiro de 1980.
O CongreSso ·Naeíóhál decreta:
Art. 1.0 lt aprovado o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, concluído entre o Governo da Repúblbica Fe9-era~va do Brasil e a -oov.erno da República do Iraque, a 5 de
Jane1ro de 1980.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)_- Sobre a mesa. requerimento -que vai ser lido pelo Sr. JCI~Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 329, DE 1981
Nos termos do eH\. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final dn Projeto de
Decreta Legislativo n9 14, de 1980.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1981. - Aderbal Jurema.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovado o requerimento,
passa-se· à apreciação da redação final anteríormente lida.
Em discussão a redaçã:o final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-ta, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~
sa.)
Aprovada,
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa~
recer n9 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. 1P pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 2P pronunciamento: favorável à Emenda n9 I da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Ffnancas (2r- pronunciamento: em virtude de documentação anexa~
da), apreseritando Emenda n'? 1-CF, com voto vencido dos Senadores Josê
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.

2
PARECER N• 758, DE 1981
Da Comissão de Redação
Reda.ção final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 14,

de 1980 (n.• 41/80, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Adalberto Sena

A Comissão apresenta a redação final do -PrÔjeto de Decreto

•

Legislativo n.o 14, de 1980 (n.o 41/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a República do Iraque sobre- os usos paci:ficos
da 1mergia nuclear, concluido a 5 de janeiro de 1980.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1981. - Aderbal Jurema, Presidente -

Adalberto Sena,_ Relator -

Mendes Canale.

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n'? 72, de 1979 (n9
3.467/77. na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislac;ào Social (ouvido o Ministério da Previdência c Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha~
ves; e
- de Saúde, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 1981 (n9
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
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Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educacão e Cultura; e
-de Finanças.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 90, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 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.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob 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. favorãvel.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 625,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões: .
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali_dade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 96, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 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 mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob nos 629 e 630, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorâvel.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 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 !.358, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiçc,z, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
9
Votação, 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
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruze_iros) 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.
lO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 68, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 421,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a elevar

em Cr$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil cruzeir9s) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorável.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
CrS 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e éinqüenta
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 constitucionalidade e juridiGidade; e
- de Municípios, favorável.

•

12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 91, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 61 O,
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, te_ndo
PARECERES, sob n•s 611 e 612, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municfpios, favorável.

•

13
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e 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 JustiÇd. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. faVoráVeL

•

14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 64, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e-setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob nos 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 Municípios, favorâvel.

•

IS
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
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, favorâvel.

f

•

16
Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9 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 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, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munictpios, favorável.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 6, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 18, de
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1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos (SP) a
elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, 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 ConsTi{ulÇào e Justiça,·pela constitucionalidade e juridicidade; e
·
- de Municípios, favorãvel.
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Votação, em turno úni"co, 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, dll Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26

18
Vo;tação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n93~, de 1981 (apresentado pela Corriissão de ·Economia como co·iJciusào di:-seU Parecer n_q 279,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura M unicípal de Rio Claro (SP) a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 .(.duzentos e.oiteriia e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e tr&. mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

•

•

.

19
Votaç.ão, 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 CrS 9.81:3.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade.

20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 101, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal ~e Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cincO centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípioS. filvorâvel.
21
Votação, em turno único, dô Pfojéto de ReSolllç3.0 n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econonii.i 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 ffiilhões, nOvecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos .
22

•

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Pfefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Município:;, favorãvel.
23
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'll08, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 713,
de 1981), que autoriza o Governo· do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ l0.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhõe;s, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.

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 participãção de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
27
Votação, em turno único, do Reciuerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevídes, 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.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n9 313, de 1981, do Senador
Marcos Fre~re, solicitando urgência,_nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o ProjetO de Leiâo Senado 0,. 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
29
Votação, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do Senado n~ 22, de 1981,
do Senador Jorge K alume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e,. no
méritO~ favorável;· e
- de Educação e Cultura, favorável.
30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 117, de
1979, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a aplicação, c.omo incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dâ outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidad·e, com
voto em separado do Senador Aderbal J urema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Líns;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças. favorável.

31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que" dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurem a.
32
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 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.
33
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' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de
renda o 13"'-salârio, tendo
PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão:
- de Constituicào e Justica. pela inconstitucionalidade.
34
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar-da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão:
-de Constituicão e Ju~tiça, pela inc'onstitucionalidade e injuridicidad_e.
35
Discussão,- em turno úriico, do Projeto- de Resolução n'i' 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5. 700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSEO VIEIRA NA SESSÃO DE 28-9-8/ E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Voltamos a falar sobre subemprego e desemprego, os p·roblemas mais
sérios do País no momento.
A inflação de 121,1%, para um período de doze meses, em março último
representou uma das maiores elevações de preços de toda a história brasileira,
ou talvez o seu ponto máximo.
Gradativamente, a partir daí verifiCa~se uma queda, em torno de 10 pontos, de vez que no mês de agosto o índice inflacionãrio fechou em 110,2%.
Um índice de preços, todos o sabemos, estã sujeito à concorrência de diversos fatoreS econômicos gerais. No Brasil, dada a estruturação muito própria da economia, as respostas setoriais e globais não serão as mesmas de outros países, de onde se originam os manuais e as orie-ntações aceitas, sem crítica, por boa parte dos nossos economistas.
A queda ocorrida, entre março e agusto, no índice inflacionãrio, tem
conduzido essas pessoas a não perceberem que, de um modo geral, os preços
na economia brasileira tendem a resistir à contenção monetária. Louva-se
uma política de restrição creditícia, c-õmo se esta fosse a responsável pela queda da pressão inflacionâria. No entanto, tudo leva a crer que não são as expectativas sobre a expansão da moeda no Próximo futuro que estabelecem os
preços da produção em nosso País. Na verdade, a inflação passada tem um
peso muito maior.
Num texto intitulado- "Urna Agenda Anti-recessiva"- o Economista
Edmar Lisboa Bacha, que é professor da PUC do Rio de Janeiro, disse recentemente que no Brasil "ao invés de a moeda comandar os preços, são os
preços que comandam a moeda".
Aplicando, Sr. Presidente, esta concepção à realidade, e considerando,
além disso, o comportamento no atacado dos preços industriais e agrícolas,
aqueles subindo mais do que estes, podemOs avançar algumas opiniões.
Em primeiro lugar, de janeiro a julho, e em especial nos últimos meses,
deveu-se mais aos preços agrícolas a queda da inflação. Enquanto para os
bens não- durâveis de consumo a alta foi de 40,4%, os gêneros alimentícios,
que fazem parte de referido item, subiram menos, chegando a 38,5%. Enquanto isso, as matérias-primas não-alimentares e as mâquinas, veículos e
equipamentos, incluídos ambos nos bens de produção, tiveram os seus preços
aumentados, respectivamente, de 40,6 a 58,5%, cabendo acrescentar que os
bens duráveis de consumo tiveram uma oscilação de preços de 43,6%.
Os preços agrícolas estão presos às safras, e a última foi satisfatória, o
que não se pode esperar muito em relação à próxima, porquanto a restrição
creditícia tende a chegar ao campo, cabendo dizer que, do resultado favorável
obtido recentemente, parte possivelmente coube ao crédito em aberto.

A contenção creditíi::ia e monetãria apenas trouxe concretamente um resultado, a recessão. A revista Conjuntura Económica revelou, no seu último
número, que julho de 1981 representou, do ponto de vista da capacidade industrial instalada, o mais baixo nível de utilização média desde o início da
sondagem, quer dizer, julho de 1969.
Além disso, segundo as previsões dos empresários consultados na sondagem de julho de 1981, a tendência é de o processo de queda da produção industrial ainda persistir.
Como não podia deixar de acontecer, o nível de desemprego, Sr. Presidente, continua alto. Em julho último, nas seis principais regiões metropolitanas do País, o número de desempregados era de 894.912 pessoas.
O dado porém ma:iS- alarmante é o relativo ao subemprego. Segundo a
Fundação IBGE, entre maio e abril, nas mesmas seis áreas metropolitanas, o
número de subempregados passou de 888.530 para 1.617.346 pessoas. Isto é,
em 30 dias, Uma elevação de 82%.
Estamos diante, Sr. Presidente, do maior dos resultados das medidas de
contenção governamentais. Ao lado do desemprego aberto, o subemprego alcança uma quantidade alta demais de trabalhado~es, que aceitam, para sobreviver, receber abaixo do salârio mínimo. É uma condição, em síntese, de desespero.
Sr. Presidente, no momento em que discutimos a questão do curto prazo,
pr.xisamos também estender a visão para mais longe. Cabe alcançar alguns
fatores que, ao longo do tempo, atuam da mesma maneira no sentido de reduzir a demanda no nosso País.
O fator, cuja ação tem estado pre.c;ente mais intensamente, é a política salarial. Se de um lado a inflação, por todo o tempo, retira poder aquisitivo à
massa de salários, os reajustes, sejam quais tenham sido as políticas a dotadas,
têm sido insuficientes como forma de proteção desses rendimentos.
Um outro mecanismo que condiciona perdas no poder de compra dos
assafariados são as aquisições- de bens sob a forma de crediârio. Aparentemente, a antecipação do consumo, um pretenso benefício, justificaria a taxa
de juros embutida nessas vendas. No entanto, a tendência ao negócio, sabendo apenas o valor das prestações, sem uma informação sobre as taxas cobradas efetivamente, significa uma redução do poder global do consumo e dos
consumidores, em favor do sistema financeiro, que, em última anãlise, -arrecada as vantagens -dessas operações.
Ainda agora, uma outra alavanca de contenção do consumo estã sendo
acionada, na forma de depósitos de poupança. Esses depósitos, corrigidos
aquém da inflação, representam uma perda para o poupador, iludido pela
propaganda, e um desvio de recursos para uma geladeira, enquanto a economia carece de combustível, que é a demanda, para a sua reativação.
Não podemos deixar de considerar também os setores empresariais. Vemos, no Brasil, despesas supérfluas, verdadeiras mordomias dos dirigentes e
empregados graduados, serem pagos pelos cofres das empresas. Ao desperdício só poderia corresponder, do outro lado, uma redução dos resultados dessas empresas, daí por que, à falta de um dividendo atrativo, os capitais deixam de fluir para elas.
Sr. Presidente, os problemas, na verdade, são de estrutura e decorrentes,
também, de uma visão estreita da economia do País.
Mere_cem tratamento de longo e curto prazo. Numa extensão de tempo
maior, cabe manter as fontes de consumo, sem lhes retirar a substância necessãria. De forma mais ímediata, é preciso ver e sentir a economia do País pelo
que ela é, e verificar que é sem dúvida preferível uma inflação alta, com emprego, do que um mesmo nível de inflação alta, com desemprego e outras seqüelas daí decorrentes.
Preferimos uma inflação de 120%, com emprego do que uma inflação de
120%, mas com desemprego. Por isso acreditamos que a restrição creditfcia é
um logro, um erro de apreciação que só tende a causar malefícios ao povo
brasileiro e à sua economia, em benefício de uns poucos.
Cabe, portanto, abrandar a contenção monetária, que só conduz à recessão; e partir para a pesquisa daquelas atividades que possam, como a construção civil, reerguer os índices de emprego de mão-de-obra.

I

•

·--

•

..

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex' me permite?
O SR, EVELÁSIO VIEIRA Santillo.

Com prazer, nobre Senador Henrique

O Sr. Henrique Santillo - Apenas para solidarizar~me com V. Ex•,
quando critica, com muita justiça, a política econômica restritiva do atual
Governo, que, a pretexto de combater a inflação e de regularizar o balanço de
pagamentos do País, está criando enormes problemas sociais e apenas arranhando essas duas questões nacionaiS- a inflação e o balanço de pagamentos. Corno V. Ex• se refeiiu à economia, como um todo, aproveito este breve
aparte e coloco também uma questão, que me parece primordial - a forma
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totalmente desordenada com que este Governo vem até agora enfrentando o
problema energético.
São tantos os fatos a demonstrar isso que gostaria apenas de citar mais
um, pubticado em O Globo. na terça-feira passada, dia 22 do corrente sob o
título: "Procurando entender''. Diz a nota:
'

De 1976 a 1980 o fitturarriento da indústria de material ferroviário diminuiu cerca de 25 por cento, caindo de Cr$ 23,1 bilhões
para Cr$ 17,5 bilhões. A íniórmação é do presidente da AssoCiação
Brasileira da Indústria de Material Ferroviário, Marcos Xavier da
Silveira, para demonstrar que O Brasil vive uma àise de energia,
mas ainda não considera prioritáriO substitUir o carÍlinhão e o ônibus pelo trem.
Este ano, a situação da indústria de material ferroviário não está mUito diferente_d_a de 1980: faltam encomendas e ainda há o agravante da irregularidade dos pagamentos do Governo - até agosto,
as dívidas atrasadas somavam Cr$ 4,5 bilhões e não havia data para
o pagamento.
O índice de ociosidade da indústria de material ferroviário
anda por volta de 60 por cento e o Governo vem até retardando a
retirada de encomendas jã prontas por causa de atraso nas obras da
Rede ~erroviãría Federal.
Nobre Senador, apenas gostaria de ~alocar esse trecho do artigo no seu
discurso, com as devidas escusas, como um exemplo a mais da forma dC$ord_enada, ~-~-~-sistematizada e, eu diria mesmo, sem se fundamentar numa política coerente, com que este País, através de seu Governo-, vem tentante en~
frenta~ o sério e grave problema energético.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ássim como ocorre no setor da indústria
produtora de inaterial para as nossas ferrovias, que já_ apresenta um índice
elevadíssimo de ociosidade, está a ocorrer em outros setores, como por exemplo, no setor têxtil, que absorve uma grande mão-de-obra neste País. Veja V.
Ex~. hoje, precisando aumentar a produção para o consumo interno e externo, mas principalmente para o consumo interno, deixamos na ociosidade
uma mão-de-obra qualificada elevada, deixamos na ociosidade máquinas e
equipamentos, adquiridos a preços devadíssinios, deixamos na ociosidade
equipes administrativas, deixamos na ociosidade matérias-primas, muitas das
quais, inclusive, por não serem aproveitadas, se perderão, porque se decidiu
combater a inflação através apenas de medidas monetaristas, quando o nosso
problema é mais de ordem estrutural. O interessante é que o Governo adotou
medidas apenas no campo monetário, tentando reduzir a inflação. Mas essa
inflação não está sendo reduzida ao nível que o Governo imaginou. De março
a agosto, houve urna queda apenas de 1O pontos em contrapartida, o subem~
prego e o desemprego estão crescendo, e empresas também sofrendo as canse~
qüências.
Sr. Presidente, estão aí dois pontos que me:Cecem a atenção mais profun~
da do Governo Federal. Se nós protelarmos a solução desses problemas, esta~
remos contribuindo para o agravamento social em nosso País.

O Si. Itamar Franco- Permite V. Ex' um aparte, nobre Senador?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço o nobre Senador Itamar Franco
com o maior prazer.
-

_O Sr. Itamar Franco- Mais uma vez, V. Ex• faz uma análise da política
económico-financeira do Governo. Mais uma vez, chama a atenção das nossas autoridades para o problema inflacionãrio. Diz bem V. Ex' que a inflação, sob a ótica governamental, é considerada um fenômeno monetarista.
Através então do conceito monetarista, se tenta impedir que ela continue no
alto patamar como está. No discurso de V. Ex', observei qu"ando se refere
sobretudo, à queda dos índices dos gêneros alimentícios, mas, Senador E velá~
sio Vieira, nós atentamos, no período que V. Ex• exemplificou que o índice de
preço ao consumidor teve um acréscimo muito grande, também em relação
ao~ gêneros alimentícios. No caso do emprego, sobretudo do subemprego que
hoJ~ tem um acréscimo muito maior que a _faíxa empregada eu já me reportei,
aqui: a isso quando ~hamei a atenção para o aspecto da minha Capital, Belo
Horizonte, onde, hoJe, nós já devemos ter, segundo os dados do IBGE, mais
de, 100 mil desempregados, atingindo, talvez, até o fim do ano, um percentual
ac1ma de 15% em relação à população economicamente ativa. Portanto,
quando V. EX' pinça no seu discurso e dá destaque exatamente ao desemprego e ao subemprego, chamando mais uma vez a atenção do Governo para que
ele atente para o problema, porque não adianta dizer que a nossa economia é
sétima do Mundo quando nós estamos enfrentando um problema sêrio que
e o problema do desempregado e daquele que vive em condições subumanas
apresento meus parabéns a V. Ex'
'

?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -Muito obrigado a V. Ex•
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Senador Itarnar Franco, o Governo procurá reduzir os índices inflacionários enxugando o meio de circualção no Brasil, adotando medidas drásticas
ao crédito. Ora, num país que se habituou - e foi o Governo que induziu a
isso o povo- a comprar através do crediário, o Governo limita agora o sistema crediário. Então, as empresas não podem oferecer os seus produtos a prazos maiores. O trabalhador não tem poder de compra, tem que se utilizar do
sistema crediário e, não podendo fazê-lo, deixa de comprar. Assim, hã uma
queda nas compras, em razão dessa redução do sistema crediário no Brasil.
É preciso também que se diga que, com essa redução da circulação da
moeda no Brasil, se criou um outro fato r a contribuir para o desemprego e o
subemprego no BraSIL ü Governo deve verificar que essas medidas apenas e
especificamente no campo monetarista não deram o resultado necessário; é
preciso que o Governo volte a reaquecer a nossa economia para atender a es~
ses dois sérios problemas: o do desemprego que eu reputo o mais sério no
Brasil e o do subemprego - procurando depois aliviar o problema da dívida
interna que, hoje, já ultrapassa aos dois trilhões de cruzeiros, em que o Go~
verno teria que consumir, durante trinta meses, no mínimo, 50% da sua recei~
ta para atender aos compromissos- com os poupadores brasileiros, e buscar
uma solução para o endividamento externo.
O que nós não podemos é permitir esse avanço do subemprego e, princi~
pa!~ente, do desemprego no Brasil, que são dois problemas seriíssimos. Entretanto, nós não verificamos, nós não constatamos, nós não assistimos a
uma ação efetiva do Governo para evitar o crescimento do desemprego em
nosso País.

O Sr, Gilvan Rocha -

Permite, nobre Senador?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Ouço o Senador Giivan Rocha.
O Sr. Gi!van Rocha- V. Ex•, mais uma vez, tem razão, e os fatos que
novamente aqui traz como denúncia são bastante significativos e evidenciam
uma teimosia absoluta e inexplicável do Governo. Toda a Nação sabe que o
Governo esgotou-se em experiências monetaristas que não estão dando certo.
Aliás, é o próprio Governo, através de um órgão oficial de estatística, que assim declara. Na semana que passou, o IBGE, na palavra do seu presidente,
em conferência na Escola Superior de Guerra, assegura que houve uma concentração de renda no Pais nesta década. Este fato por si só é mais do que expHcativo e final na demonstração de que a política econômica do Governo é
um redondo fracasso. Isto é tão mais grave, nobre Senador, quando atualmente nós atravessamos um hiato de poder. A ascensão do Vice-Presidente
Aureliano Chaves, tão festejada pelos democratas brasileiros, trouxe no bojo
uma declaração de- afetividade, uma declaração, ou diria, de fidelidade do
Ví_ce-Presidente ao Presidente efetivo-, que emocionou pelo lado humano, pela
face humana dessa amizade, dessa lealdade do que substitui pelo substitUído.
Mas, isso nos traz problemas, Ex• pois a demonstração desta fidelidade pode
ir às raias da solidariedade ao fracasso. Todos sabemos, a Nação inteira sabe
que o atual Presidente da República não acredita no" seu Ministro do Planejamento. E, mesmo assim, por essa fidelidade que pode prejudicar o País, tudo
indiCa qúe nada será feito para combater este redondo e estrondoso fracasso.
Por isso, nobre Senador Evelásio Vieira, eu me éspanto e fico realmente ater~
ra~o pela perspectiva de que se o Presidente demorar a reassumir o seu cargo,
e vier a prosseguir com aquela teimosia tradicional nesta política que estã em~
pobrecendo e levando o País ao abismo, o Presidente interino em exercício,
por esta fidelidade exagerada, não atenderá aos reclamos da Nação no começo da mudança desta politica. É preciso que o Senhor Presidente Aureliano Chaves t:'nlenda que a fidelidade maior dr:le deve ser com o povo brasileiro
e ter a coragem de começar a modificar uma coisa tão fracassada, que h6jejá
é demonstrada até pelos próprios órgãos do Governo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - V. Ex•, entre outras considerações,
aos novos dados levantados pelo IBGE que evidenciam que a concentração de renda continua. E os que há 5 anos, 10 anos, ganhavam mais,
continuam ganhando mais, havendo uma defasagem maior em relação aos
que ganham menos. É outro sério problema.
Mas, Senador Gilvan Rocha, o doloroso é que não se v~ ~ifica uma aÇão
do Governo, quanto ao desemprego, o mais angustian~e d~ nossos proble~
mas. E é por isso que nós temos levantado a nossa voz, procurando analisar o
problema. Quinzenalmente, temos sido repetitivo e continuaremos sendo, no
sentido de tentar despertar o Governo para esses dois graves problemas sociais, o do desemprego e do subemprego. E o que se lamenta é que o Governo
não toma uma ação nesse sentido; com o povo revoltado, se queixando, aviolência aumentando, o Governo se mantém insensível a tais problemas tão
sérios.
refere~se

O Sr. Mendes Cana/e- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA -

Ouço o Senador Mendes Canale.
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O Sr. Mendes Canale- Meu nobre Líder, não é esta a primeira vez que
V. Ex• ocupa a tribuna desta Casa.para dizer não s6 da sua preocupação, mas
para representar também a preocupação do nosso Partido no que diz respeito
ao desemprego e ao subemprego em nosso País. E quando V. Ex• enfoca o
problema, especialmente no tocante a nossa situação difícil, do alto custo de
vida, da inflação, e que faz menção à situação dos problemas agrícolas no
País, lembro-me de que, hoje ainda, meu nobre Líder, tive a oportunidade de
ler em um jo;nal do nosso Estado a preocupação dos homens que lutam na
lavoura em nosso Mato Grosso do Sul. Eles já se preocupam com os resultados da nossa safra, porque nós não teremoS" a mesiria ocorrida nos anos anteriores, prevê-se uma dimiimiçã·o. E, ao lado dessa notícia, que é triste para
nós de Mato Grosso do Sul como para o nosso País, também tivemos a oportunidade de ler uma outra notícia, correlatada com o que V. Ex• enfoca quando fala do desemprego e no subemprego, aos quais aduziríamos o preparo
para o emprego. ~ exatamente no meu Estado que reclamam a respeito da situação de uma escola agrícola - o CERA -, localizada em Aquidauana,
que estâ correndo o risco de ser fechada por falta de recursos, por falta de
atenção do poder público, quer do meu Estado, quer do País. Recebi, na semana passada, uma solicitaçãO-da Fecferação dos Trabalhadores na Agricultura do Mato Grosso do Sul, na qual enfocavam um problema relacionado
com este, informaram-me de uma área existente próxima a Campo Grande,
com boas e várias edificações-- a antiga fazenda-modelo, que veio do Governo de Vargas, mas muito bem conservada, embora abandonada do seu objetivo inicíal. Poderíamos muito bem transformá-la numa escola de iniciação
agrícola, para que o homem começasse a aprender a manejar o trator, para
que ele pudesse ter o conhecimento bâsico no trato não-só da parte agrícola,
como da pecuária. Se há o desemprego, se hã o subemprego, como V, Ex•
acentua, não hã, por outro lado, a preocupação do preparo para o emprego.
Assim é que aproveito para fazer esta colocação dentro do discurso que V.
Ex'" faz e que enfoca, com muita propriedade, a preocupaçã-o de V. Ex• e do
nosso Partido com este grave problema nacional.

O SR. EVELÁS!O VIEIRA -V.-Ex• levanta um outro ponto muito importante, o da área rural, e, para o desenvolvimento da atividade rural, o de
escolas agrícolas. Esta devia ser uma preocupação do Governo, particularmente do Ministério ·da Educação, de melhorar as condições de funcionamento de nossas escolas agrícolas de nível médio e nível superior, expandi-las
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para produzir técnicos que,- numa convivência com aqueles que se dedicam à
atividade agropecuária, e com os novos conhecimentos que est~o sendo encontrados, pudessem levar esses conhecimentos para o produtor, objetivando
0 aumento da produtividade agrícola, a par de outras medidas nessa área,
para nós fixarmos o homem no interior. Não digo eliminarmos, mas diminuirmos o êxodo rural, porque, hoje, nós não temos condições de gerar oportunidades de emprego a nível de atendermos a todos aqueles que atingem a
idade de trabalho. E estes, com residência urbana, sofrem a concorrência do
homem que deixa o campo por falta de um apoio e se dirige para a cidade. É
muito maior, assim, o número de candidatos a empregos.
Nós reconhecemos que, com o desenvolvimento das atividades urbanus,
não pOderíamos deslocar O homem citadino para o campo, porque aquele que
vive num meio social adiantado não vai se deslocar para o interior. Mas que
procuremos, pelo menos, deter o êxodo daqueles que se encontram na área
rural.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que hà ilecêss1ãade do GoVerno reaeral agir no sentido de enfrentar o problema do desemprego neste Pais que é
crescente; de enfrentar o problema do subemprego e, para isto, é preciso se
iniCiar <i processo-"de reformulação de uma estrutura econômica neste País.
Apenas com medidas monetaristas, nós não vamos lograr sucesso, porque as
medidas nesse campo estão sendo adotadas e a inflação continua "elevadíssima, 110% até agosto último, e o desemprego crescente.
É a nova manifestação que nós, do Partido Popular, tínhamos que fazer
neste sentido. O problema mais sério deste País, hoje, que tem que ser enfrentado é o do desemprego e do subemprego. (Muito bem!)
ATA DA 155• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1981
(Publicada no DCN - Seção II -de 18-9-81)

No Projeto de Lei do Senado no 267/81, que introduz alterações na CLT,
objetivando criar cOndições de maior celeridade no processo judicial do trabalho:
Na página 4443, l'" coluna, após a legislação citada que acompanha o
projeto, inclua-se, por omissão, o seguinte despacho (Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
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I. Mendes Canale

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

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

Titulares
Dinarte Mariz
, Lui.r. Cavalcante
J. JoséGuiomard
4. Murilo Badaró

I. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

l. José Fragel\i

1. Luiz Viana
2. Tarso Outra
3. Lomanto Júnior
4. Amaral Peixoto
5. João Calmon
6. Aloysio Chaves
7. José Sarney
8. Lourival Baptista

PMDB
I, Orestes Quércia

PP
I. Gastão Müller

•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Agenor Maria
Vicc-Presidente: Raimundo Parente
Ti~ulares

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

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

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

Presidente: Luiz Viana
J9-Vice-Presidente: Paulo Brossard
29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto
Titulares

•

(CSN)

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

COMPOSIÇÃO

1. Raimundo Parente
2, Aderbal Jurema
3. Lourival Baptista
4. Moacyr Dalla

L Agenor Maria
2. Humberto Lucena

..

Suplentes
PDS
I. Helvfdio Nunes
2. Bernardino Viana
3. José Guiomard

PMDB
I, Lázaro Barboza

PP

PP
I. Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horaS
Local: Sala da Comissão, n3 Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

PMDB
L Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO
Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidcnte: Teotônio Vilela
Suplentes
PDS
I. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
3. Martins Filho

I. Saldanha Derzi

..

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

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Titulares

I. Lomanto Júnior
2. AlmirPinto
), JnséGutom:.trd
4. Lourivul Baptista

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)

PP
1. José Fragelli

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice-Presidente: Almir Pinto

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

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

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Titulare~

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sal<~ da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Ramal 312-2

Presidente: Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena

L Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes

PP
I. Saldanha Derzi

Assistente: Lcilu 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

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

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

Titulares

1. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

Presidel'}te: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares
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l. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
J. Josê Richa
4. Mauro Benevides
5. Marcos Freire

PMDB
]. Leite Chaves
2. Pedro Simon
3, Roberto Saturnino

I. Gastão Mü!ler

I. Luiz Fernando Freire

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

•

COMJSSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0Es
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

•

Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente; Benedito Ferreira
Titulares

PP
I. Affonso Camargo

Suplentes

C) SERVIÇO DE COMlSSOES ESPECIAIS E DE IN-

PDS

Vicente Vuolo
Benedito Ferreira
Aloysio Chaves
Milton Cabral

4795

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - 211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sá- 211-3509
Frederic Pinheiro Barreira - 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520

I. Orestes Quérda

2. Lázaro Barboza

I. Alberto Silva

30

8) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS

PMDB
I. Evandro Carreira

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

Quart.a~fejra
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Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

I. LOillantoJúnior
2. Luiz. Cavalcante
3. Amaral Peixoto

Ramal 3498

QUÉRITO

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 - 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- 211-3512
Ellz.abeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha Gomes - 211-3508
Clayton Zanlorenci _,_ 211-3502

•
SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS
COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

..

Horas

Comissões

10:00

CAR

1!:00

CA

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

GUILHERME

10:00

CEC

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SERGIO

Sl:RGIO

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

LEOA

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

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

,

..

Horas

09:00

09:30

ASSISTENTE

Comissões

CE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

FRANCISCO

CCJ

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal4315

PAULO
ROBERTO

Sala da Comissão, na Ala
10:00

•

DF

Senador Alexandre Costa
Rama13168

10:30

CME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3652

11:00

CRE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3254

11:00

CSN

11:00

CSPC

LEOA

GONÇALVES

LEI LA

Sala da Comissão, na Ala

•

•

ASSISTENTE

Comissões

Sala da COmissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3024

LOCAL DA REUN!A.O
Horas

Senador Alexandre Costa
Ramal3020

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal312l

MARCELINO

LUIZ
CLÁUDIO

•
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I -ATA DA 168• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 1981
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagem do Senhor Presidente da República

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

..

- N• 281/81 (n' 439/81, na origem), relativa à escolha do Doutor Ildélio Martins, advogado~ para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Miriistro
Leopoldo César de Miranda Lima.
1.2.2 --Ofícios do Sr. 19-Secretãrio da Câmara ·dos Deputados

•

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 91/81 (n•760f79, na Casa de oiígem),
que introduz alterações no Plano Rodoviârio Nacional, aprovado pela Lei
n• 5.917, de lO de setembro de 1973, no que se refere ao traçado da BR359.
-Projeto de Lei da Câmara n• 92/81 (n• 3.820/80, na Casade.origem), que acrescenta parágrafo ao art. 659-da Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973-Código de Processo CiviL
-Projeto de Lei da Câmara n• 93/81 (n• 5.088/81, na Casa de origem), que dispõe sobre convenções municipais para a escolha de diretódos
municipais, e dá outras providências.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 22/81 (n• 93/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do AcOrdo Para concessão de Pfivilêgios e Imunidades à Secretaria do Comitê de Ação para o Estabelecimento
da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana- RITLA, assinado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Sistema
Latino-Americ;J.no- SELA, em Caracas, . a 3 de fevereiro de 1981.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 23/81 (n• 92/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Domínio do Tu_rismo;·concluído entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro
de 198L

a

•

1.2.3 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado no 283/81, de autori~ do Sr. Senador
Orestes Quércia, que a"CfeScen[a dispositivo à Lei n"' 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção_ automática dos salârios~ etc.
--Projeto de Lei do Senado n• 284/81, de autoria do .Sr. Senador
Aloysio Chaves, que altera a diretriz da Rodovia BR-222, integrante do
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n"' 5.917, de lO de setembro
de 1973.

•

1.2.4 - Comunicação
Do Sr. Senador Lourival BaPHsüi,

·qü-e-se-~ú.iSe:ntaiã

-dO- País.

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR MURILO BADARO- Trabalho jornalístico de Feichas
Martins, publicado em O Estado de S. Paulo, edição de ontem, a respeito
da identíficação de pontos entre o programa doutrinário do PDS e a recente encíclica papal Laborem Exercens.
SENADOR GASTÃO MULLER, como Líder - Instituição da
sublegenda nas eleições de 82.
t .2.6 - Comunicação da Presidência
- -Convocação de sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n• 49/81, que autoriza o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul, a realizar operação de empréstimo externo nova~
lorde USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), destinados ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de
quorum, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso.
- Projeto de Lei da Câmara n• 72/79, que dã nova redação ao "caput'' do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da
Previdência Socíal. Votação adiada por falta de quorum.
-PrOjetO- de: Lei" dã-Cãriüi.i"a nq 27/81, que autoriza o Poder Executivo a instihiir ã Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande
do SuL Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 90/81, que autoriza o Governo do Estado
dõ Plaura: etev·ar em Cr$ 634.053.100,00 (seiscentos e trinta e quatro milhões, cínquenta e três mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida con:solidada~ Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 93/81, que autoriza a Prefeitura Municipal 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 quorom.
-Proieto de Resolução n~> 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 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), ó montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quorom.
-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 cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o montante-- dC -sUã: díVída -COriSofidada. VO-tação adiada por falta de quorum.
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-Projeto de Resolução n9 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 quornm.
-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 cinqüenta mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 91/81, que autoriza a PrefeitUra 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 quorum.
-Projeto de Resolução n9 8/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Franca (SP) a elevar em Cr$ 29.272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos),
o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Resolução n9 64/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinCo mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois
centavos), o montante de sua dívida consoldiada. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n9 4/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Potirendaba (SP) a elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete
mil, oitocentos e dois cruzeiro-s 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 cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), o m-on~
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de ResoluçãO n"' 6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Bernardino de Campos (SP) a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois 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 nq 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 três mil, seiscentos e trinta 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 Goiâs a contratar operação de crêdito no valor de Cr$
9.813.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros).
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• IOI/81, que autoriza a Prefeitura Munici·
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta
e cinco centavos), o montâ.nte de sua dívida consolidada. Votação adiada.
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 60/81, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Giande do Sul, a elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e oito
milhões, novecentos e sessenta e oit_o mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de· quorum.
-Projeto de Resolução n9 102/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e
seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 IÔ&f81, que aÜtoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões,
vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqUenta
e nove cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con~
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 40/81, do Senador Lourival Baptista, solicitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do artigo do Escritor Josué
Montello, referente ao ingresso do ex-Ministro Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 43(81, do Senador Lourival BaP.tista, sol_icitando
a transcrição, nos anais do Senado Federal, das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, baixadas em comemo-

Outubro de 1981

ração ao 179 aniversário da Revolução de março de 1964. Votação adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n9 268/81, do Senador Marcos Freire, solicitando
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 240/80, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados
~-empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS, e
INAMPS). Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9149/81, do Senador Mauro B~nevides, 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~
6-81. Votação adiada por falta de quornm.
-Requerimento n"' 313/81, do Senador _Marcos Freire, solicitando
urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 156/79, do Senador Humberto Lucena, que instituí o seguro-desemprego, e determina outras providências. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n' 22/81, do Senador Jorge Kalume, que
dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de
ensino, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
~ Projeto de Lei do Senado n9 117/79, do Senador Jorge Kalume,
que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM,
da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Lei do Senado n• 357/79, do Senador Orestes Quércia,
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade,) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia,
alterando o dispositivo da Lei n' 3.807 de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a _Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da
constituicionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'i' 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 n9 40/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bedm (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 309/81.
1.4- DJSCURSOSAPÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Documento divulgado pela
CNBB sobr~ a posição da Igreja com relação aos conflitos de terra. Nota
da Direção Nacional do PMDB, sobre incidente que teria ocorrido no Estado do Acre, erivolvendo a pessoa da Deputada Iolanda Fleming e o Co~
mando do 49 Batalhão Especial de Fronteiras.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO, como L!der- Relatório final
.do Simpósio "Alternativas para·Carajãs", recentemente realizado no Senado Federal, sob os au_spícios das Comissões de Economia e de Minas e
Energia.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Posição do Governo Americano
com relação ao tratamento a ser dispensado pelo Fundo Monetário Internacional aos países subdesenvolvidos. Críticas ao modelo económicofinanceiro adotado pelo Governo brasileiro.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- 24• aniversário da Rede Ferroviária Federal - RFFSA.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - 8o• aniversário de fundação do
Jornal ••correio do Povo", editado em Port9 Alegre-RS.
SENADOR FRANCO MONTORO- Documento aprovado pelo
lU Congresso Nacional de Dirigentes Cristãos de Empresas, recentemente
realizado na cidade de.Salvador- BA._ Necessidade da construção de um
terminal rodoviário na cidade de São Vic_ente-SP.
1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRES!Df.r<CIA
Adiamento, para data a ser posteriormente fixada, da homenagem a
ser prestada a Dom José Tupinambá da Frota.
1.6- DESIGNAGÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCER!iÁMENTO.
.

•

•

•

...

•

•

•
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2 - ATA DA 169• SESSÃO, EM 30 l>E SEt~IBRO DE I98i
2.1 -ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:Projetos de Decreto Legislativo n•s 13, 20 e 30, de 1980. (Redações fi.

à- Úrgã:QiZaçãO -da~- Nações U~idas para a Educação, Ciência e Cultur~.
Re_públj_ca Francesa. Apreciado em ~iQ ,secreta.
2.4 - MA'fÊRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
_ R~ciaçM final do Projeto de Deereto Legislativo n• 9/81, apreciado
na Ord.em do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n• 330/81. À
promutgãçãO:

nais.)

- z.s::.::nTSCURSQ.APóS A ORDEM DO DIA
·SENADOR JOSE .RICHA - Medidas que deveriam ser tomadas
pelo Governo para viabilizar a exportação dos excedentes de algodão.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
--J- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na sessão de 29-9-81.
~Do Sr. Senkdor Leite Chaves, proferido na sessão de 29-9-81.

2.2.2 -

Leitura de projeto
.. ____ _
P-rojeto de Lei do Senad-o n9-285J8( dO-SC~ildOr~:iiaglãfFfaDco, que
cria o CbnSC:lho para a Promoção dos Direitos Econômicõs, Sociais e Cul-

•

turais do Homem.
2.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n• 9}81(n•72/SO, na câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção nestffiida a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão FisCal em Matéria de Impostos sobre a

RETIFICAÇÓES
-Ata -da 157' SessãO, reilizada em 18-9-81.
-Ata da 158• Sessão, realizada em 21-9-81.
5 - ATOS DO PRESiDENTE DO SENADO
6 - MÉSA DIRETORA
7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
.
8 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
4 -

Renda e o Capital, concluída entre o Governo da RepúbliCa Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Norueg·a, em BraSília, no dia 21 de agosto
de 1980. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
- Parecer da Comissão de Relações ExterioreS sobre a Mensagem n9
216/81 (n• 364/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Armando
Frazão, Ministro de Primeira Classe; da--cai-reira -de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente junto

•
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ATA DA 168~ SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDil:NCIA DOS SRS: JARBAS PASSARINHO: PASSeiS PORTO E GILVAN ROCHA.

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

..

•

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- José Sarney - Alberto
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes-José Lins- Mauro Benevi~
des - Martins Filho- "cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral
-Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Passos Pôrto - Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro- Henrique Santíll~_
-Gastão Müfter- JoSé Fragelli"- Mendes:canare..:.... AffonsO-CirilargoJosé Richa - Evelásio Vieira - Pauk; Brossãid - Pedro -Sin1on.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. HavendO núinero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamoS- nOSsoS trabalhos.
O Sr. l9~Secretârio procederá à leitUra- do EXPediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENH01fl'RESfúENTJ:""I)A1ffiPt:iBLiCA
-Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiesc_ência:

.-:-::

Na~>e~do~ 1~ df>_(}Uj;1lJi:>l"<> d.e_lW6

~

Filho de José Maria Martins e Marla da Penha ·Alcântara
Martins
- Estado Clvll, c,asa.do
= Profissão, Ad<-oga.do
Endereços Pr'ofisslona.is
Edltfcio Palácio do Comércio - salas 1301/1302
Fones: 226-3273 e 226-2473
~ -:eça. Pe. Mruloel qa Nóbrega, 16 n.o andar
- Fone: 37-1591 - São Paulo, SP

2 .O -

-

·--·

3. O -

Nível de

CU!'S{) Superior
3.2.1 - bachareliado: Faculdade de iDireito de Nlterói, R.J - 1942
·-· -3.2.2- doutorado: Facu'dade de Direito da Universidade de São Pamlo, SP - 1004.

3 .2 -

3.3 -

Owr.sos de Extensão Universitária: de direLto JnrternaelonaJ, sob " d!reção do Prof. Ca.mlllo Garcia
Trelles, da Universidade de Dampostella - 1952; de
direito internacional, sob a direção do Prof. cammo
G"rcla TJ:e1les. da Universidade de OOmpostellla W53; de fi'osofia do direito, sob a cUreção do Prof.
Luigi Ba.golini, da Universidade de Bolonh!t - W&l;
legi&lação social, sob a d!reção do Prof. Paul Dura.nd da Universidade de Paris - 1003; de sexologia
f&ense, patrocinado pelo Dep&rtamento de CuJrt;ua-a
e Ação SOcial da Universidfrde de São .Paulo e sob
a direção do Prof. F'llaminio Fávero, 11154.

3.4 -

OUtros c-ursos: de adminiüração de pessoal realizado pela Divisão de Se"eção e Aper.!elçoamento do
!Departamento Adminisrtrativo do Se"V'lço Públl<:o,
RJo de .Janeiro. 1941; de doutrina de segurança nacional, realizado pela Associação dos DipLomados da
Escola Superior d·e Guel'l"a, São Paulo -'- 1953 (Oradar da Turma); do Centro de Preparação oos Oficiais da Reserva, Rio de Janeiro - 1937.

MENSAGEM N• 281, DE 1981
(No 439/81, na·origem)

•

Emelentissimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos d<> artigo 42, !tem ill, e 14T; § 1.0 , alínea a, da
Constituição Federal. tenho a honra de submeter ]l. cOl:lsidera:ção
do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Tidél!o Martins, Advogado para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Traba.1Í>.o, na vaga decorrente da aJPQsentadOr!!t do Mlnlsrtro do
'llr!bunal Superior do TJ:"'balho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Leopoldo César de Mir!knda Lima.
Os merHos do Doutor Tidé!io Mar.tins, que me induziram a
e.sool:hê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do
anexo cutticulum vitae.
BrasíUa, 29 de setembro d_e 1981. -

Aureliano Chaves.

"CURR.IOULUlM V'l?l'AE''

•

1. O -

-

Dados Pessoais

Tidéllo Ma;rtlns
Na:tural do Rio de Jan<Jlro, ,R.J

Fo~ão

3.1 - OO!égio Pedro TI (internM.o), R.!o de Jwe!ro, RJ
-···· - 1934

3. 5 -

Concuroos pre.s•tados e respectivas cla.sslricações:
para Juiz do Trabs:lho substituto, da Segunda Região em que se classificou em l.o lugar- 1-9.53; para
.Assistente de Seleção e Aperte!çoamento do D.ASP,
em que se classificou em 1.0 lugar - 1941.

Outubro de: _1_981
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ções por acidentes" na revista Legislação do Tra:balho, São Paoulo, setembro. 1948, págs, 313/314 ..

Cargos e· Comissões
Na magistra·tuu federa': Juiz do Trabalho, presidente de Junta de Conclllaçã<> e Julgamento ~ de
16-2-1954 a 31-12-1954; Juiz do TrSJbSJiho - subSti·tuto - de :!2-9-1953 a 15-2-1954.
4.2 -No magistério superior: professor - assistente da
Cadeira de Legislação SOcial da Faculdade ça,tólica
de Direito de santos, 1956; orientador do Semtnáa"lo
de Legislação SOcial, da, FSiCU.ldade de. Dio7elto da
Universidade de São Pauk> - 1955.
4. 3 - N<i magistério para seleção . de pessoal: organizador,
orientador e professor de curso para funcionários do
IPASE Rio de Janeliro -· 1942.
4 A - No serviço público federal: subchefe, do Gabinete
de Brasí'ia, do Ministro J·arbas _Passarf.nlho, da Educação e Cultura (1970); Diretor-Geta! do Depari.amento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (W67 - 1959); DiretorGeral do Depmamento Nacional do TraJbalho, do
Ministério do Trabalho e Previdência Social- 1961;
Encarregado do Posto de · Inscrição e Docrumentação do DASP, em Sãa Paulo, com jurisdição !l(>bre
São Paulo, Paraná e Mato Grosso - 1948 a 1953;
Ohefe da Secção de Provas da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento do DASP, 1943 a 1948; TéciílcD de
Seleção do Qu~>dro Permanerute do DABP, 1941 a
1943; Assi.ste!lite de Se· eção e Aperfelçoamen to do
DASP - 1944; Escrltmário Suplementar do DASP
- 1940 a 1941; Subajudante técnico do DASP- 1939
a 1940; AUJÓJ!iar Técnico do DABP - 1939; Membro de Comissões Executivas de concursos e prov·as
de habilitação. secretário de banoas examl!ladoras
~e concursos e provas de habilitação providos pelo
DASIP - 1940 a: J.948; repr.esentante do Mlnistêrlo
do Trabalho e Previdência Social no Conse,ho Fiscal
do SENA() - 1961.
4.1 -

4. 5 -

Na magistratura federal: designações várias para
substituir juizes do trabalho, Presidentes de Junúa
de Conciliação e Ju1 gam.ento. Exonerou-se em dezembro de 1954, para dedica:r-se à advocacia exclusivamente.

4. 7 -

Na advocacia: Presidente da Secção de São Paulo
da. Ordem dos Advogados cto B~asl! nos blênios 196'5,
1967, 1969; Coru;elheiro-N"'to da OAfB-SP.

4.8 -

Na seleção de pes.Soa;l: membro de banca: examinadora de provas de h"'billtação para diversas funções
do Se·rviço de .Alimentação da Previdência social,
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comé.rcio 1942; idem do ccmcurso ·de aux1!1ar e datilógrSJfo dos
Institutos de Previdência SOcial - 1941. idem do
curso de escrltu!t'árlo-datilógrBifo do serviço público
do Estado do Rio ~ J·anelro - 1940.

4. 9 -

5. O -

Congressos Jurfdicos: membro da delegação brasileira: às 51.•, 52.• e 53.• reuniões da Qr.gariização
lnternaclonal do 'Drabalho, .realizados em Genebra
- 1967, 1968 e 1969; Congresso .SO•bre 'Dransportes
Terrestres, reai!lzado em Buenos Aires (1966) outros
congressos reallw.~dos em· São P31Ulo, Rio de Janeiro .
e Salvador.

Condecorações
Ordem do Mérito do Trabalho, no Gra:u ae Comendador
(1968); Diploma e Mooa!ha de Amigo da Marinha (1968);
Medalha OIT - FIESP (1969); !Medalha do Mérito Santos
Dumont (1971); Medalha "Mérito Tamandaré'.' (1-9'1'1); Medalha: Ordem do Rio Branco, grau de Grande Oficial (1972);
MedSJ!ha da Independência, concedida pela AsseJl1bléla Legislativa do Estado de São Paulo (1973); cavaàefu'os da
Ordem da Concórdia (1973); ordem. do Mlérlto Judiciário
dCI TrabalhO, gra:u de Comendadúr (1976).

6. O -

Livros e Trabalhos Publicad<>s
6 .1 -

~ "Da: pessoalidade da citação inicial no processo
trabalhista" teoe aprovada no HI Congresso BTB.Silelro de Ililrelto Soclaa, BSihl-a, 1953, anais do citado
Congr""-S-, Salvador - Bahia, 1953.

- "iDa grarl:uldade da justiça no regime da lei óo
tra,ba'llo" tese apri>vada no m Congresso Brasileiro
de Direito Social, Bahla, nos anais do referido Congresso, Sa1vador ...:. B!!ihla, 1953.
~ "Mguns aspectOs. da .proteção a:o menor na lei do
~Trabalho" n!ll revista dos Tribunais, São Paulo, vol.

200. págs. 8/24.
- "-A Lei estrangei,ra - necessidade d'o seu collJb.ecimento e prova do ~eu cont~do e da sua vigência",
. na Revista dos 'Drlbunais, São Pamlo.
~ "Ás dona.tãrias, ·esboço ~as hodlernas autarquias
territoriais", na Revista da Faculdade de Direito da
Unive.-sldade de São Pa:wo.
- "O 8oclologlsmo juridleo de Hauriori"; na Revista
dos Trib1mai.s, São Paulo.
- ''Sobre a greve e seus efeitos. no contralto individual do trabalho", na Revista dos Tribunais, ,o!.

222.
"Três ftmdamentos de paz", 8ão Paulo - Revista
dos Tr!buna:i.s.
- "O Sindicato no. Brasil" - conferência na ESeola
Supelior de Guerra - Fortaaeza São João - 1968.
- "Impedimento de. Juiz e Nulidade de Julgamento
por falta de convocação de stlbstltuto", LTr - São
Paulo - julho de 19·72.
-

No serviço público estadual de São Paulo: Dele- .
gado da Secretaria do TrabMho, Indústria: e Comércio no II Congresso Brasileiro de Direito Social realizado na BSihia em julho de 1963; membro da Oomlssão do IV Centenário da Ci~ade de São Paulo 1953; membro do Conselho Consultivo do Departamento da Produção Industrial da Secretaria do
'Dra;balho, Ind'ústrla e comércio - 1951.

4.6 -

Dollltrln:>rios: - "Da responsabilidade das emj>resas
de se.guoo,s privados pelo pagamento das lnderiiza-

•

- "Revelia e necessidade de prova no process<? trabalhista" na revista Le.gl.slação do· Trabaàho, São
Paulo, novembro 1948.

"A incompetência do juízo trabalhista para as contr.ovérsia;s sobre dWeitos personalíssimos de entidade sindical",
LTr - junho de 1972.
- eco depósito .para recorrer: um erro a corrigi·r", LTl' -

1974 -

- <•o

215/6 -

..

SP.

· 6;2- AdvoeatícioS: "DÕ cOncur.sD para provimento de cargo pú~
b!ieo como ofert11 pública de recompensa", São Paulo, 1952.
- "Da inconstitueionalidade e da ilegalidade da retenção,
pela Faz.enda, dos vencimentos do servidor público fed·eral",
São Paulo, 1956.
- "A.rgülção de nu!Jdade pendente recurso da parte a
quem ~ai não bene-fieia", no Diário do Comércio e Indústria,
São Paulo, 1950.
6 .3~ -

•

d~

subordinação e a remoção dce empregado"
- Tese de concurso.
- "O Advogado" - coilferência - 1974.
- "A integração dç:> trabalhador na empresa" -- Revista
do TST - 1915 - págs. 55/62.
- "Íitldice remissivo de Prejulgados e Súm,ula" - Revista do TST - 1975 -"' págs. 195/209.
~ "A pretendida estabilidade do dirigente sindical", LTr
- setembro - 1978, págs. 42/1003.
deve·r

•

Senle)lças (Assuntos relevantes)
Sucessão - na revista citada, 1954, págs. 44/66.
COntrato trabalhista de equipe, como se caracteriza na.
revista citada, 1954, págs, 46/47.
·- COntrato de traba;lho celebrado com o consulado estrangeiro, incompetência da J.ustiça. Brasileira -do Trabalho, na
revista citada, 1954, págs. 150/151.
- Arresto no processo trab:>lhlsta - na revista citada
págs. 152/153.
-- Lei n.O 1.890, sua' constitucionalidade, na' revista citada,
pás. 215/Z16 - 1954. ·
- Força maior trabalhista, elementos que a integram na
revista citada, 1954, pá.s, 15>2/153,
..:_-Revelia, seu significado pecull:>r no processo trabalhista
'-.na revista citada, 1954, pás. 331l/331. ~ ·

•

•

-

-

•
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-

Força maiot, rá:Clõiiãlhento de energia elétrica -

na

citada revista, 1954, págs. 331/332.
- Impropriedade, posição jurídico-trabalhiSta - na revista citada, 1954, págs. 37>1/373.
- Lei n.0 1.890, sustentação de sentença - na revista
citada, 1955, págs. 36/37.
-

Relação d-e emprego, sua configuração, sentido jurfdi-

co do termo event!lal <>onsignado no art. 3.0 da CLT, nn
revista citada, 1955, págs. 37/39.
--Contrato por prazo detertninadQ, na revista citada, 1955,

págs. 89/90.
- Retenção de salários para compénsaÇão de débitos do

§

e dá _outras providências".
Designado para a Comissão que representou a Câmara dos
Deputados na Ebq)osição Agropecuária, realizada em Barra
do Pira! - RJ, no perlodo de 25 a 29 de julho de 1971.
Designado para integrar a COmissão que representou a
Câmara dos DepUtados no 7.° Festival do Folclore realizado em Olímpia - SP, no perle>do de 9 a 15 de' agosto

de 1971.
Designado para integrar a Comissão que representou a

·câmara dos Deputados na VIII Feira Agropecuâria e Industrial de Sorocaba - SP, realiwda no período de 4 a 12

de setembro de '1971.

Representou_

emP'regado, compree'Ilsão- do· art. 767 consolidado, na re-

•

7. O -

Associações e instituições importante5 a que pertence

de 1.973.

Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Pau1o., Ins-

Mêmbro dá CO:mi$são Mista incumbida de estudo e parecer

sóbre o Projeto de Lei n.0 18, de 1973 (CN), que "Adapta
aº novo Çó~ig~ de Proc~sso Civil rus leis que menciona".
~ l!'Mlâtoo: do~ Praj•eto de lei n. 0 1:545-D/73, que "Dispõe
sobre a retr!l>ulção dos membros do Min!.stério Público. e

São Paulo; Instituto de Pesquisas da Realidade Brasileira

dá outras provlçlênclas".
Autoria dn Poder Executivo. Veto Parcial do Presidente

Oonhecimentos lingüísticos
Francês, Espanhol e Italiano.

Membro Relator ·da Comissão Mista destinada a apreciar o
De_c.reto-I·~!n.o L3C4, de 8 de janeiro de 1974, que "dispõe

(Câmara dos Deputados); Associação dos Diplomados da
Es<!ola Superior de Guerra.

8. O -

O-

da República.
sobre. a sistemática de Incentivos fiscais deduzidas do Impos,to de Renda, e dá outras providências",
Membro da ~ão encarregada de elaborar memorial

Outros dados
Atividade.s parlamentares:

Deputado à Câmara dos Deputados por São Paulo (ARE'IA
- 1971/1974).
Membro efetivo da Comissão de Flnanças - de que to!
Vlce-Presidente.
Meml>ro Suplente da Comissão de Educação e Cult·ua.
Meml>ro Suplenúe da Comissão de Legislação SOcial.
Relator da Comissão Mlsta incuml>!da de estudo e pare.cer
sobre o Projeto de Lei Complementar n.O 1, de 1971 (CN).
que "Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador

ao Presidente dO Supremo Tr!l>unal Federal, ao Ministro
da Justiça, reivindicando a ortação do Tribunal Federal de
Récursos em Sãq- Paulo.
Membro da comissão M.lsta incumbida de estudo e parecer

sol>re o Projeto. de Lel n. 0 3, de 1974 {CNJ, que "dhspõe
.sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil. e dá outras providências''.
Membro da COmissão Mista incumbida do pa!'ecer sobre

o Proj e. to de i.et do Congresso Nacional n.O 7, de 197 4
(Mensagem n. 0 65, de 1974), que "dispõe sobre o Segundo
Plano Nacional de Desenvolvimento (iPNDl, para o periodo
d·e 1975 a 1979. 'Vice-Pres!dente da Comissão.

Rural". convertido em Lei complementar n.O 11, de 25 de

maio de 1971.

Presidente ·da Qômissão Mista destinada a apreciar o projeto de Lel n.0 11, de 1974 {CN), que "fixa a retrll>uição <lo
Grupo Magistério, do Serv:lço Civil da União e das Autarquias Federais, e dá outras providências".

Membro da COmissão Ml,sta incumbida do estudo e parecer
sobre o Projeto de Lei n.O 3, de 1971 (GN"), que "Fixa o.s ven-

cimentos de Magistrados, dos Membros dos Tribunais de

Contas da União e do Distrito Federal, e dà oub::~3 providências". Convertido em Lel n. 0 5.660, de 14 de junho

.

Membro da OOJnissão Mista incumbida de estudo e parwer
Se>bre. a Mensagell\ n. 0 66, de 1974 (CN), que submete à
delll>eração do COngresso Nacional texto do Dooreto-lei
n.O 1.343, de ll.de setembro de 1974, que autoriza emissões
eS]J€claJs de títulos ou obrtgações pelo Tesouro Nacional
vinculados a operações destmadas ao pagamento de créditos
flsca!s.
1A Comissão de Constituição e Justiça.)

de 1971.
Membro da Oorni.ssão Mista destinada a emitir parecer

sobre o Projeto de Lei n.O 11171 (Mensagem n.0 64/71),
que '"'dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos

nacionais, e dá outras providências". Convertido em Ld
n.o 5.700, de 1.0 de setembro de 1971.
Membro da COmissão Ml_sta destinada a emitir parecer
sobre o Projeto de Lel n. 0 16/71 (CN), que "dispõe sobre
a gratificação pela participação em órgão de delil>eração
coletiva". Con..,rtido em Lei n. 0 5.708, de 4 de outubro
de 1971.

•

a <Jiiinara dos Deputados na inauguração das

Agências do Banco do Brasil S.A., no Panamá. Sãn Francisco, Cal!fórnia e México nos dias 4, 7 e 10 de setemb:o

vista citada, 1955, págs. 90/93 .

tituto dos A!dvogados de São Paulo; Instituto de Direito
SoolaJ de que é membro efetlvo; Soclêté Inúernaclon~le de
Droit Social de que é membro titular; AssOiclação dos Advogados da Justiça do Tral>alho; Associação dos Ad\'Ogadcs de

•
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-------------------------------------------------------------do 1.0 do art. 7.o da Lei n.O 4.357; de 16 de julho de 19&4,

OF(CIOS
Do Sr. /?-Secretário da Câmara dos Deputados. encaminhando à ret'isão
do Senado autógrafos dos seguinte projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1981
(N• 760/79, na Casa de origem)

Membro da Comissão inshltuida para elabOrar o antepro}eto do Código de Étic_a da .ARENA a ser encaminhado para
aprovação, pela convenção nacional do partido, em abril

de 1972.
Presidente da COmissão Mista incumbida de estudo--~ par-ecer .sobre a Mensagem n. 0 24, de 19_72 '(CN), "que subniete à deliberação do Congresso -Nacional texto do De'Creto-lei
n.O 1.208, de 28 de fevereiro de 1972, que ''reajusta os venci-

mentos dos servidores Civis e M!Utares do Distrito Fedem!
e dá outras providências".
Vice-Presidente da comissão Esj:feeial destinada a elate>ra:
projetos de leis complementares à Constituição.

M.embro da COmissão Mista destinada a emHír parecer
sobre o Decreto-lei n.O 1.256/76, que "reajusta os v·encimentos e salários doo servidores do Poder Executivo,- e dá outras

providências."
Meml>ro da Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sol>re a Mensagem n.0 44, de ·197:r · (CN), que "submete à
deliberação do. Congresso __ Nacional texto do Decreto-lei.

n.0 1.281, de 24 de junho- de 1973, que "alltera a redação

-Introduz alterações no Plano Rodoviário Nacional,
aprovado pela Lei tn. 0 5.917, de ,10 de setembro de 1973, no
que_ se refere ao tra_çado da BR-359.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1. 0 A Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, constante do Plano Nacional de Viação. aprovado

pela Lel n.O 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a viger com
a seguinte alteração:
~
2 -,- Relação Descritiva das Rodovias do Sistema ROdoviário Federal

"2:

Rodovias Diagonais

BR-359:
_Art.

2.~

Ãrt. 3.o

Corumbá-Coxlm~Mineiros-Ceres."

Esta Lei entra..râ_em vigor na data d'e sua publicação.

ReVOgam--se

as· disposições em contrário.

SOO'l Quinta-feira l'~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li)

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

PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 1981
(No 93/81, na Câmara dos Deputados)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 92, DE 1981
(No 3.820/80, na Casa de origem)

Aprova. o texto do Acordo para a COncessão de Privllégios e Imunidades à- 1Secreta.ria do Comitê de Ação para.

Acrescenta parágrafo ao a.rt. 659 da. Lei n.0 5. 869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Pr<>cesso Civil.

o Estabelecimento da 'Rede de Inlonnaçiio 'Tecnológica
Latino-Americana -· RITLA, assinado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Sistema Latino-Americano __. SELA, em Caracas, a 3 de fevereiro de 1981.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 659 da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil - passa a vigorar acrescido do seguinte

O Congre&lO Nác!onal decreta:
Art. 1.0 F~-ca ·aprovado o texto do Acordo .para a Concessão
ile Priyl!~gl$; .e ~muilidades à Secretaria. do oom!tê de Ação para
o Estabelecimento da Rede, de !nformaião T""'lqló.gica LatinoAmericana - RITLA, a.ssinado entre o Governo da Rep(>b!lca Federativa do Brasi·l e o Sistema Latino-Americano - SELA, em
caracas, a 3 de fevereiro de 1$81.
Art. 2.o Este !)ecreto Legislativo entrará ~l vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N.0 125, DE 1981
Excelentís.slmos Senhores Membros do Con!j'tesso Nacional:
De confomlida'de com o c!lsposto no artigo 44, inciso I, da
Oorutltulção Fedeu-al, tenho a hOnra de :rubmeter à elevada consideração de VO&Sas Excelências, acompanhado de EX!POS!ção de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto ido Mordo para a Concessão de Privilégios e Imunidades à
Secretaria do Comitê de Ação para o Estabelecimento da Rede de
Informação Tecnológica Latino-Americana (RI'I'LA) as.sínado entre o Go"erno da República Federativa do Brasil e o Si;J<ema
Latlno-A!mer!~ano (SELA), em Caracas, a 3 de fevereiro d~ 1981.
Brasilia, 8 de abril de 1981. - João Figueiredo.

§ 4.0:

"Art. 659.
§ 4. 0 Na hip<itese prevista no parágrafo anterior, o
credor poderá requerer a transformação desta execução em
requerimento de falência ou insolvência, conforme o caso,
c_om a citação do devedor par11 responder ao~ seus termo.:;.
aplicando-se ao processo a legislação especifica, com a remessa dos autos ao juiz compet-ente."
Art. 2.0 A present-e Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.o 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Istitui o Código de Processo Civil.
• • • • • • • • • ••

~
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~
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~

< •••••••••••••••••

Art. 659. Se o devedor nã.o pagar, nem flOOr nomeação válida,
o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos .l?astem
para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advooatíc!os.
§ 1.0 Efetuar-se-á a penhora onde quer que se_ encontrem os
bens, ainda que em repartição pública; caso -em que precederá
requisição do juiz ao respectivo chefe.
§ 2.0 Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que
o produto da execução dos b~ns·.encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas ·da execução.
§ 3.0 No caso do parágrafo .anterior e bem assim quando não
encontrar quaisquer bens penhoráveis, o oficial descreverá na certidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do d·evedor.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 93, DE 1981
(No 5.088/81, na Casa de origem)
Dispõe sobre convenções municipais pa.ra a. escolha de
diretórios municipais e dá outras p-rovidências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Nas convenções para a eleição de <lire+órios municipais, delegados e suplente:5, poderão concorrer os eleitores f~Iiados
ao Partido até 15 (quinze) dias antes da data da convençao.
Art. 2.0 !Nas convenções a qu.e sé refere o artigo anter.'or a~
d<>liberações serão tomadas se votnem, pelo menos, 20% (vinte
por cento) do número mínimo de filiados ao Partido, exigido pela
legislação vlgente.
Art. 3.0 Cada grupo de, pe:o menos, 10% (dez por cento) dos
elei"'ores filiados com direito a votar na convenção r.:~quererá, po·...
e.scrito, à Comissão Execut:va Muni·cipal até 10 (dez) dias anf,~s
da convençã.:::t. o registro de chapa completa d-e candidatos. ao diretório, acrescida de candida·tos a suplente.
Art. 4.o o TribUIH\.1 _Regional Eleitoral d·M·erirá. de 'J?'lano o
pedido de registro dos diretórios municipa.~IS quand? s-e originem .~e
chapa única e quando da decisão oonv-enci·onal nao t-enha haV'-. •')
impugnação.
Art. 5.o As disposições da presente lei apllc.am-s·e somente às
convenções municipais para ·e1e:ção de órgão.s par~idá ...los.
Art. 6.0 E-sta lei entrará .em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.0 Revogam-se as di®osições em contrário.

(A Comissão de Constituição e Justiça.!
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Em 3 de abril de 1981.
DEA/DAI/96/650 (B2)
A Soo Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República
Senhor Presidente,
Durante a V Reunião Orc!lnárJ.a do Conselho Latlno-Americano do Sistema Econômlco Latlno-Amerlcano - SELA, .celebrada
em CaracM:, em julho/agosto de 1979, foi decidl!dc a criação do
Comitê de Ação !Para o J!',sta.belecimento da Rede de Informação
Tecnológica La·tino-Amerlcana. - RlTLA, .com vistas ao intercâmbio ·permanente de lnformaçõee ·tecnológico-Industriais entre os
Estados-membros.
~
2. . tCom lJ. :mtorização de Vo.ssa Excelência, o Brasil firmou o
Ato Con.stituti<to do referido Cotnitê, do qual fazem parte, iguálmente, México, Peru, Bolívia e Venezuela e ofereceu o Rio de Janeiro para ~Se"ie do mesmo, o que foi aceito pelos demaiiS países:.
Em setembro de 1980 realizou-se, naquela clclade, a Primeira Reunião Ordináorla; .d<:l Comitê~
3. Elm 3 de f·evereiro último, to! a.sslnado, em Caraeas, um
Aeordo com o SELA, pelo qual o Governo da República F:d.erat!va
do Br·asil confere \!.apaciq,a,de jurídica aQ Comitê: e con'Cede imunida.des. e prlvllégloo à;s autoridades e functonã,rios de sua secreta-

•

•

..

.

ria.

4.. O Acordo segue, em linhas .gerais, 1doou.mentos Bemelhante3
assinados por Governo de outros tpaíses que abrigam Comitês de
Ação do SELA. Foi elaborado pelos setores rompetenbes do Itamar~ty, ficando nele preservado o direito :ao país-sede de vetar a
lndlcaçãp de nomes (para ca.l'g"o.s de <lireção.
5. Estão !Previstas diierenciações de tratamento para. fwadonários ·bxas.ileirOS, no tocante a !munida;des e privilég!Ol, à. exemplo
da prática ·a:ct·otada em relação ao pessoal das representaçô.."S de
outros organismOs lnteJ,'llac.!Onal;. Eventuais dive"gêncla.s de Interpretação serão submetidas a procedimento a ser estabelecido de
co~um aeordo entre o SELA e o Governo br~:::Uehu.
6. Nessas condições, ~ho a honra de submeter à alta .consideração de Voooa EJ-OC-elência a an:exa minuta de Mensa.gem ao Congre!so Nacional, que enca:mlnha cópias autênt!eas do Acordo, 'P~ra
fins da a1provação legis:l.atilva D~eCeGsárla a sua entra:da· em vi·gor.
A,Proveito a oportunidade para renovar a Vossa E~elência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mals profundo re5';>ei ·o. Ramiro Saraiva Guerreiro.

ACORDO ENTRE Ó GOvERNO 'DA REPúBLl'CA FEDERATIVA DO
BRASIL E O SISTEMA EOONOMICO LATJNO-AMERICANO
PARA A CONCESSAO DE PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES A
SECRETARIA DO CO~ DE AÇAO PARA O ESTABELECIMENTO DA REDE DE INF'ORMAÇAO TECNOLóGICA L.~o;r.:KO
.AMERICANA
O Governo da Replíhllca Federativa do Brasil (doravante referido como a· Governo) e o Sistema EconômicD La.tlno-Ame:lcano
(dorav.mte referido como o SELA).

•

•

ções, :I"e.'::olvem subscrever o seguinte

Acorido~

CAP1TULO I
I!<> Comitê de ~ção
ArtigQ I
O Comitê de Ação da RlTLA terá

crup~cidade juridica em todo
o território <la RepÚJblica Federativa do ~~I .e I!'JZ!'rá dos privilégios e lm~dades necessários aó 0 umprimeilto <:Ie m~as funções
e à reallzaçao ·de OOUJS propósitos como oi'g'J.ntslnO lnternacjonal, na
forma em que prevê este Acordo.

•

Artigo

n

O Comitê de Ação da RrrLA, ~aSsim como seus bens, arquivos,
~undos e haveres, gozarão, na RepúbUca FederrutfVa-dci Br~3il, de
nnunidade a todaLS as formas de processo le-gal. o seeretário do

Comitê de Ação poderá ren'Uilciar, por es.crHo, em nome do Comitê de Ação, a tal Imunidade. Flca entendido, ([>Orém, que nenhuma renún-cia de imunidade .se estenderA a qualquer ,medt~:a c!e
exe-cução, salvo no caro em ·que o Comitê de Ação iilterVlenha judicialmente como autor, situação em que ncará sUjeito às leis brasileiras pertinentes.
Artigo

m

As lmtalações do Comi tê de Ação bem wmo seus arquivos e

•

documento-s serão invioláv;ei.s, onde quer que se encontrem e qualquer que seja a poosoa que os mantehha. As instalações e hens do
Comitê de Aç.ão __esta·rão, assiml isentos de busca, requisi.ç.ão, confis<!o, ~J®.ropriaç.ao e qualquer outra fQrma de interferência, seja
por açao executiva, admlnlst""'t!va, judicial ou legi.slativa.
Alrtlgo IV
As instalações do Comitê de Ação não poderão ser usadas

eomo lugar de a.sllo.

.lrtip

•

v

O Com! tê de Ação pod" ter funid<JG em moeda· =ente de qualquer espéele, tmnsferi-lloo livremente para o tetritór!o brasiMro
ou 1pa:ra o exterior e converter em qualquer moeda os _ recursos que
tenha em seu pod•er.
----- - ~- Artigo VI
lsengs~omitê

de Ação e seus .J>en;s, em território ~brMlleiro, serão

a)_ de !"dos os impostos dlretos; fka entendido que o Comitê
de Açao n.ao reclamará i.senção de taxas 'e ~00\Stos .lndiretos ·que
estejam normalmente incluídos-n·o preço ~Iilere&O:Orfa:S -õu dos
-L•.2rviçoo;
b) de tributos al!andegô.rios e proibições e restrições de Importação e e:lllpiOrtação, com :respeito a wtlgos importadcs ou e"portsJ:los pelo Comitê para seu uso oficial; fica entendido, porém, que
os ·artigos im:porta'dos de acordo com esta isenção lllão serão vendidos no teni·tório brasileiro exceto n~s condições ajustadas com
o Governo;

=

c) de tributos, proiQ.!ções e restrições rl,e imrportação e exportação com respeito às
puhlicações ofldals.
Artigo VII

•

Quinta-feira Jl'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~eçào II)

Outubro del981

--~-------------------------Com o objetivo de conceder aos membros e funelonárloo do
Comitê de Ação p!lil"a o Elstabe1ecimel;ltot ~ R.eile 1de Informação
. Tecnológica Latlno-Amertcana (doravante· reteilda como RITLA)
as facl'lidades necessárias para o melhor euOll[>l'imento de l!Uas fl,Ul-

os bens. fundos-, receitas e doações assim como outros ativo3
e oper~ões do Comitê de Ação estarão isentos do .p-a:ga:nentc total
ou parcial de qua+que:r ""'J)écle de tributos ou contribuições !iscai;,
de acorde. com as di..slpooiçõro legais e cónstltucionais vigentes, e,
em especial, dos gravarnes que afe·tem:
a) a proprieda:ct·e móv·el ou imóvel, ou seu valc)l·, assim como as
operações de comr,pra e venrda de m.óvets ou ~móveis necessários à
instalaçã,o do Comitê;
b) as licenças de circulação dos vefculos oficiais do Comitê.
Para t.ais efeitos, será suficiente a rupres·entação, ao Ministério
das Relações Exteriores, de soll~itação pertinente do Secretário do
Comitê de Ação.
Artigo Vlii

O Comitê de Ação gooo,ráno ~rasLI, CO!ll relação a suas comunicações o!!clals, de tratamento não menos favor,.vel do que o concedido 'Pelo Governo a qualquer mJS"'Já.O _'Ciirplomá tica e·m matéria de
prioridades, tarifas e tribu_t.os .sobre correspondência, cabogram'ls,
telegramas, radiogramas e outros· meios de. ç:omunl.c~ção.

5003

Artigo IX

A secretaria do Comitê terá o dlrelfó de usar código e de <lespachar e receber correspondência por mensageiro especial ou em
malas seladas. os quais terão a~· me·s:ma:; imunidades e privilégios
que. os co:x:reios e malas diplomática..;;.
Artigo X

Os prlv!léglas, Imunidades é · Itanquias a que se refere este
capítulo são concedidos. exclusivamente, para o cumprimento das
finalidades próprias· do Comlj;ê de Ação.
CAPiTULO II
Do Sectetárlo- do Comitê

o S.ecretárlo do Comitê, quã"ndo não seja de nacionalldade brasileira. gozará, além dos privllégios e imunidades constantes <lo Artigo XV;
a) do privl!égio de Importar, livre de direitos aduaneiros, um
veiculo de qualquBr procedência, ou, alternativamente, adquirir,
com isenção de impostos, um veiculo de fabricação brasl!etra~substituive1 a cada dois anos, qualquer que seja a opção, fl.cando su::t
alienação regulada pelas normas Vigentes no Brasil para casos semelhantes;
b) da extensão dos benefícios mencionados na letra ud" do
Artigo XV por todo o per!odo de sua permanência no Brasil.
Artigo

xn

Quando for cidadão brasileiro, o Secretário gozará dos privilégios previstos no parágrafo único do artigo XV.
Artigo XIII

O Secretária do Con:útê de. Ação. em seu carãter de Representante legal do mesm-o, poderá executar no Bra.'3H os atas necessários para o funcionamento do Comitê de Ação da RITLA, de acordo
com o Ato CoiLstitutivo deste Organismo e seu respectivo Regulamento.
Capítulo n
Dos Representantes Governamenta.M e dos Funcionários
~Artigo

XIV

Os Representantes Qovernamenta:is do SELA e os funcionários
da Secretaria Permanente, ~quanto ... estiverem no. territórlo da
República Federativa do Brasil no exerc!cio de missão temporária,
gozarão dos seguintes privllégios e imunidades;
a) Imunidades. de prisão ou detenção pessoal e de apreensão
de suas bagagenc;·pessoals-e, qual)to a palavras faladas ou e.'icritas
e a todos os atas por eles feitos em sua qualidade oficial. imunidade a processos legais de qualquer natureza;
b) Inv1olab!I1dade de todos papéis e documentos;
c) Facilidades. quanto a restrições de moeda e câmbio, idênticas às concedidas aos representantes de Governos estrangeiros
em missões oflcials temporárias;
d) Imunidades e facilidades, quanto às suas bagagens pessoais, idêntica às concedidas aos membros de categoria comparável de misSões diplomáticas.
O Governo n§.o concederá estes privilégios e imunidades a seus
nacionais nem às pessoas que o representem no Comitê de Ação.
Artigo XV

Os funcionários da s-ecretaria do Comitê de ação de nível de
direção, técnico ·e administrativo, que não .sejam nacionais brasileiros nem residentes permanentes no Brasil, gozarão de:
a) imunidade a todo processo legal quanto às palavras faladas
mi escritas e a todos os ates executados na sua qualidade o!lclal;
. b) isenção de impostoS, inclu.•;ive o de renda. quanto. aos salários e .vencimentos a eles pagos pelo SELA;
c) Isenção de restrições de imigração e regiStro de estrangeL
ros; privilégios de que também gozarão os membros de su" famillas que deles dependam e que habitem em suas casas;
d) do direito de trazer consigo, e de introduzir na Brasil seus
móveis e objeto.s pe.'}&oa.is, livres de tributos e gravames, durante
o ~e.ríodo Oª p;rim~~ra instalaºão, Pem como de levá-los, de acordo
com as regulamentaçõ-es vigentes no BrasiL para funcionários de
categoria comparável das missões diplomáticas, quando haja terminado sua missão;
e) prlvl!égios idênticos, quanto às facl!idades de càrriblo, aos
con.cedidos aos funcionátios de categoria comparável das n;J.issões
diplomáticas. na forma em que dispusera o Ministério das. Relações
Exteriores da República Federaeva do Brasil;
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inviolabilidade t.le seus papéi'5 e documentos.
Parãgraf-o único. 03- cidadões bra.slleiros e os estrange_iros
com residência permanente no Brasil. funcionários de níveis de
direção, técnica e administrativo gozarão exclusivamente dos plivilf~·:os e imunidade') previstos nas letras a), b) e f). Fica entendido quanto à letra f), que a inviolabilidade se refere apenas aos
papéis e documentos oficiais em seu poder.
f)

Artigo XVI

Os privilégios e imunidades outorgados. 1?-0S artigos anteriores
não conferidos exclusivamente no. interesse do Comitê de Ação, e
não como vantagens pessoais dos beneficiários. Tais p:ii.vil~gios e
imunidades poderão, portanto, .ser levantados pelo SELA, quanto
aos funcionários do Comi.tê, e pelos Goven;10s dos Estados-membros, quanto aos Representantes Governamentais, incluindo-se, em
ambos os casos, ·as respectivas famílias.
CAPíTULO rv
Disposições Gerais

forma de que o convênio foi aprovado segundo as normas constitucionais brasileiras.
Artigo XXV

O presente Acordo terá ciuração indefinida, podendo ser denunciado a qualquer momento··po-r uma das Partes Contratantes
medlante notificação dirigida à outra. A denúncia produzirá efeitos seif: meses após a data de recebimento da notificação~ períod.o
destinado à liquidação dos bens do SELA, nas condições que o Governo vier a estal;lelecer.
~Feito em Car(was, aos três dlas do mês de fevereiro de 1981,
em dois originais, ambos no idioma português.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: David Sil\'eira da Mota Junior.
Pelo Sistema Econômlco Latlno-Amelicano: Carlos Alzamora.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Constituição

Artigo XVII

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 19M!
(N'i' 92/81, na Câmara dos Deputados)

O Minlstério da-s Relaçõ-e.s E:?'teriores do Brasil outorgarã aos

funcionárias da Secretaria do Comitê de Ação documento de Identidade que ateste sua qualldade e especifique a natureza de suas
funções.
1.

Aprova. o texto do Acordo s<>bre Oooperaçii<> m> Domínio do Turismo, concltúdo entre o Governo da. República
Federativa do Brasil e o Governo da República :Portuguesa,
em Lisboa, a. 3 ide fevereiro de 1981.

Artigo XVJU
Antes de proceder à deslgna.c~O do S"ectetàrio do Comitê de

Ação, bem como dos peritos que .na Sede do mesmo deverão encarregar-se da reallzação de trabalhos que interessem dlretamente ao
pais sede, o SELA fará previamente a respectiva consulta ao Governo do Brasil, comunicando-lhe o/ou os nomes dos candidatos,
acompanhados dos correspondentes corriculum vitae.
2.
O requisito anterior não será exigido para os peritos que
cumpram funções na sed~ do Comitê por . períodos deterzílinados,
vinculadas á preparação de projetas de .caráter regional.
3. Em todos os casos, o SELA co!nunicará oportunamente ao
Gavern_o brasileiro as datas de assunção e término das funções
respectivas, bem como dos dependentes que re.:sidirão em sua companhia dur:ante .sua. permanência no .Bras!.!.

Artigo XIX

O Comitê de _ação se obriga a tomar as medidas adequadas
para a solução de litígios -em que esteJa .. envolvido um funcionário
que, por força deste Aoordà~ goze de imunidades. Se um funcionário do SELA cometer algum abuso comprovado com relação aos
privilégios e imunidades que lhe concede este Aco~do, a secretaria
Permanente levantará as imunidades de tal funcionário e. adotará
as medidas convenien,tes. Eri.tendf.-se, igualmente, qu'e a imunidade será' suspensa ·com relação à ação civil iniciada pot uma terceira parte por dano proveni·ente de acidente causado ·por· veículo a
motor ou por outros meios de transporte pertencentes a ou dirigidos por qualquer funcionário. do Comitê de Ação ou em relação
a infração de tráfego por eles cometida envolvendo tal veiculo.
Artigo XX
O regime de trabalho ff os benefícios sociais, aplicáveis ao pessoal da Secretaria do Comitê, serão os estabelecidos nela referido
organismo em seu regulamento interno, ditado de aCordo com o
Ato Constitutivo do comitê de Ação para o Estabelecimento da
RITLA, firmado em 1.0 de agosto de 1979. Aos funcionários brasileiros serão asseguradas, no entanto, vantagen1 nunca inferiores
às previstas na legislação brasileira pertinente.

Artigo XXI

Toda divergência, na aplicação ou interpelação deste Convênio. será submetida ao procedirilentó que, de comum acordo estabelecerem o Governo e o SELA, para sua solução.
Artigo XXU
O presente Acordo poderá ser emendado de comum entendi-

mento entre as Partes. mediante protocolos que entrarão em vigor
pela forma e.stabelecida no Artigo XXIV.
.â.rtigõ XX.Iii

As Partes Contratantes poderão concluir, por troca de notas,
ajustes complementares de caráter administrativo, com a finalidade de facilitar a implementação das disposições do presente
Acordo.
Artigo XXIV

O presente Acordo entrará em vigor na data em que o SELA
acusar o recebimento da notificação do Governo pela qual se in-

•

e JustiçaJ

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1,0 Fica aprovado o texro do Acordo sobre Cooperação
no Dom!nlo do Turismo, eoncluldo entre o Governo da República
Fed.erativa_do Brasil e o Governo da Repúbliea Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981.

•

Art. 2. 0 Este Decrero Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação:

MENSAGEM N.O 75, DE 1981
Excelentíssimos Senhores Membros do CongreBSO Nacional:
[)e conformidade co:m o disposto no art. 44, inciso I, da
Oonstltulção Federal, tenho a honra de submeter á elevada consideração de Vassas Excelências, acompanhado de Exposição de
:MOtivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo sobre Coope-ração no Domínio do Turismo concluldo entre o Governo da Re!Públlca Federa.tl va do Brasil e o
Governo da ~públlca Portuguesa, em Lisboa, a 3 de fevereiro
de 198t.
Brasília, 23 de março de 1981. -

•

Joii<> Figueir<!clD.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O DFT/80/8060346) (F42), DE 18 DiE
MARÇO DIE 1981, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
i&ELAÇõES EXTERIORES.
Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Ollveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a . honra de submeter á alta consideração de Vossa
Excelência, em anexo, Projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,
encaminhando à wpreelação !egtsla;tiva Acordo entre ·o Governo
da República Federa;t!va do Brasil e o Governo da Relpública Portuguesa sobre Cooperação n<> Domínio do Turismo, assinado em
Lisboa, no dia 3 de fevereiro . último,.
2. o referido Acordo, que fez parte da série de convênios
cuja assinatura constou da progiamação ·de Vossa Excelência e'm
sua recente visita a Portugal, se fundou no reconhecimento da
necessidade de ampliar a eoo:peração entre os dois paises no domínio do turismo e da erescen~e importância econômlca e social
dos fluxos turísticos.
Apr:ayeito a oportunidade ,para renovar a Vossa Exceiêncla,
Senrhor Presidente, .os protestos do meu mais profundo. respeito. A

R,

S. Guerreiro,

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA. FEDERAT!VA
DO BRASIL E O GOVERNO DA- RElPtl'BLIK:;A PORTUGUESA
SOB:RE COOPERAÇAO NO DOMíNIO DO TUR.ISMO.
Os GOvernos ·da República l"ederativa do Brasil e da Relpúbllca
P<>rtllgllesa, doravante denominados Partes Contratantes;
Considerando os profimdos vínculos históricoS e cul.turals que
unem os dois países;
P.e,wi$Jldo. aF'pliar, .em beneficio reciproco, a .coo:peração entre
às dols_ Estados. no ·dominio dó turt.smo;
·

•'>

•
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para a economia dos Estados, mas também para. 'O entendimento
entre os povos;
N~ espírito das recomendações da Conferência das Nações

O SR. PRESIOENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi-cação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes

Unidas sobre turl.smo e viagens Internacionais realizada em Roma,
em setembro de 1963,
Acordam o_seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1981
Acrescenta dispositivo à. Lei n.0 6. 708, de 30 de outubro de 1979, que 11 dispóe sobre a correção automática. dos
salários etc.

Artigo I

:As:Partes contratantes· adotarão, "'tra'Vé.s dos seus órgãos oficiais de. turlSmo medidas tendentes ao incremento das corrente<;
turisticas entre··íÍm!JoS os ,paises e à coordémiÇíío de procedimentos
aplicáveis ao tu.rismo íntercontlnimtal.
Artigo 1:1

•

As Partes contratantes romentarao e apoiarão, através aos
seus organltlmos qficlais .de turismo e com base no benefício recíproco, ·a· ·colliboração entre empresas rpúblicas e privadas, orgáli.im•
ções e Instituições dos dois Estados, no campo do turism<>.
Artigo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 2.0 da Lei n.0 6. 708, de 30 de outubro de 1979,
já alterado pela Lei n.o 6.886, de 10 de deeembro de 1980, é

acrescido de mais um parágrafo, sob n.o 3.0 , com a seguinte re-

dação:

"§ s.o Para efeito de aplicação da correção prevista
nesta lei, o salário mínimo a que S<l reterem os Incisos
I a V será atuallzado em percentual Igual a tantos sextos do INPC do mês do reajuste salarial quantos forem
os meses decorridos da data do último reajuste da cate-

m

As Pru::tes Contratantes procuranw racllltar.e slmpllflçar quanto .. posS!vel a:s ·!oxmalldades aplicadas ao ingresso de turistas de
am!:>os os EStados

goria."

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo IV
As Partes Contratantes estudarão procedimentos no sentido ·i!e:

•

à) ass!Stêhcla mútua em carilpanhas dê publicidade e promoção turísticas;
b) Intercâmbio de informações .sObre legl.Slação, dados esta-

tísticos;

c) coordenação e promoção de programas visando a.a incremento de !luxos turísticos para os dois pa.!ses.
Artigo

v

As Partes COntratantes examinarão as possibilidades de ex-

•

ploração de ações comuns no domínio promocional, considerando
prioritariamente as seguintes:
a) rea.llzação de B'olsas de Turismo periódicas, alternadamente
em cada um dos palses, visando à divulgação da oferta turistlca
de expressão luso-brasileira;
b) at!vÚlades que possam ser desenvolvidas conjuntamente
em aoonteeimenrtos inte.rna'Clonals de turismo;
c) formas de promoção conjunta em mercados externos.
Artigo VI

As Partes COntratantes examinarão a possibilidade de procederem à sistematização de matérias e métodos de ensino, bem
como à equivalência de cursos, na área do turismo dos dois pa!ses'.

....

ArtlgoVU
~ fim de estudar e propor medidas adequadas para a eoncretlzaçao _do presente Acordo, os órgãos de turismo das duas Partes

efetuarao. conspltas, atrave.s dos canais diplomáticos, e poderão,
quando necessal:'lo, criar grupos de trabalho para exame de assuntos de interesse mútuo.
Artigo

vm

Cada Parte Contratante notiticará a outra do cumprimento
das forn_>alidades requeridas pelo seu ordenamento jurídico para a

aprovaçao do presente ~cardo, o qual entrârã em vigor na data

da segunda notificação.

Artigo IX

O presente Acordo terá vigência . indefinida. Poderá ser denunciado, a qualquer momento, mediante aviso, por escrito..JLlK!f
via diplomática, de uma Parte à outra. Neste caso, a denúncia
surtirá efei.t<> 6 (seis) meses após a data de recebimento da notificação.
Em fé do que, os abaixo assína.dos, devidamente autorizados
para esse fim, .assJnaram o presente Acordo.
Feiro e.m LlsQ<>a, aos 3 dias do mês de fevereiro de 1981, em
dois exemplares ·originais, no Idioma português, sendo os dois textos
igualmente auténtlcos.
Pelo Governo <1a República Federativa do Brasil: Ramiro Sa-

•

raiva.

Gu~iro.

Pelei Gpverno da República Portuguesa: André

reira.
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~~~------------------R<>oonhecendo a crescente lmpol'tãncla do turiSmo não apenas

~vea

Pe-

(As Comissões c!e Relações Exteriores e ele Economia.!

1ustlflcação

A politica salarial IntrodUZida em novembro de 1979 pela
Lei n.0 6. 708 e alterada após apenas um ano de vigência pela Lei
n.o 6. 886 precisa ser modltlcada urgentemente, sob pena de c:rlar
um impasse de proporções Imprevisíveis.
Os estudiosos do assunto preocuparam-se, logo após as primeiras aplicações, com os efeitos Inflacionários da Lei n.o 6. 708,
com a rotatividade da mão-de-obra, e outras coisas mais, mas
não se preocuparam com uma das falhas mais gritantes, que

passaremos a analisar.
Como sabemos, os salários de 1 a 3 salários minimos recebem
1.1 do INPC, de 3 a lO recebem 1. O, de 10 a 15 recebem O. 8, de
15 a 20 recebem 0.5 e mais de 20 recebem 0.0.

De novembro de 1979 a dezembro de 1980 tínhamos apenas
três divisões, ou seja de 1 a 3 salários minimos, com 1.1 do !INPC,

de 3 a lO com 1.0 e mais de 10 com 0.8.

Em~

outras palavras, a

alteração introduzida na lei só veio agravar a ferida.
Mas qual é o problema, afin:al'?
O problema está em ton\ar.-se o salário mínimo, que sofre
alterações semestrais, para fazer as divisões dos salários e depois
aplicar os percentuais do INPC.
As categorias sindicais, cujas·· reajustes caem nos meses de
maio e novembro são Qenefiqi~dos, porque seus salários são divididos com base .lW. sa1á~o mln~m-o -reçém-nascidó, enquanto que
os que tem di:ssidlo no .mês 'de abril e outubro são prejudicados
porque seus salários são divididos com base no salário mínimo
moribundo. Seguindo esse raciocínio, é fácll concluir que as categorias são mais beneficiad?ts conforme sua -~peca de reajuste, se
apro:x:ima mais,do ú1timo -salário-mínimb, ··ou são m~i's prejudicadas, conforme sua época de reajuste. se afaste do último salário
mínimo_
' ·
ri~s

Assim teremos .. dentro de alguns anos, duas grandes categode a:ssalariado.s no ~rasil: aqueles benefi-ciados; e ~aqueles pre-

jndlcados com a nova pblítica: ·:sa:larlal, sob este ponto de vista.

Exagero?
Na tabela anexa temos uma demonstração clara ao que irá
oc.orrer nas categorias· metalúrgicas: até 1983, :.se .o problema. não

fpr soJ.uclonado.
A datà base considerada para a comparaçao foi maio

de IV79,
porque a nova política salarial implantada em novembro de 1979
foi aplicadil sobre os valoresçle abril d,e 1979 para o Interior (22%)
e ma10 de 1979 para a Capital. C26,6%J. Em· maio de 1979. teoricamente: os .va.lore.~ deveriam: ser_ igúa-ip. porque o Interior acabara de.. receber o_. ctissídio, e a Capi~al recebera _uma antecipaçã,.o 11?-ais ou, -ll,le:oo.s; •eqW.yale1:1te aos 2~-%. conc.edidQs. ·em novembro de 1979, sobre o que Incidiu o rNr.Pc de 26,6. É impossível
determinar a data em que os salários se equivaliam, porque os
percentuais. dos dissidios anteriores não fÇlram iguais, porém esse
fato não interfere muito no raciocínio deste estudo.
Nesses exemplos aplicamos' o mesmo llNPC para as duas. categorias, Capital e Interior, pois a variação do INPc- poderia distorcer q ra_ciocínio. Também não levamos em conta a produtividade
ou outra's: conquistas sindicais, pela mesma razão. Porém,· é fácil
ded'uzir· .que se esses fator~s fc;>rem benéficos à categoria da ·capital,
a· "diferença aum'fntará, caso- contrário ·ela será reduzida.
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:e interessante observar aqui que o advento da Lei n.o tL 886
veio- prejudicar ainda mais as categorias com reajustes em outubro/abril, pois estas tiveram apenas duas aplicações da lei anterior, enquanto que as de novembro/mala tiver,am três apliCações
da Lei n.o 6. 708 que era mais vantajosà.
o

que ocorrerá se não ror corri15id.a essa fa1ha?

Não podemos prever exatamente o que _irã ocorrer, mas algumas ilações nos são permitidas:
1) As empresas metalúrgicas sediádas na capital, Osasco e
Guarulhos sentir-se-ão tentadas a se transferir para o Interior,
em vista da mão-de-obra mais barata.

A solução do problema, a nosso ver, seria simples: ao invés
de dividir os salários -em X salários mínimos, faça-se a dfvisão
por um fator que sofre alter;a.ção mensal, como a ORTN, por exemplo. ·Assim,~ tOdos seriam reajustados usando-se a mesma medida
de diviSão de salários, ao contrário do sistema atual em que são1
aplicados parâmetros diferentes. Outra forma de se corrigir o problema, talvez mais apropriada po~ utilizar somente elementos salariais, seria reajustar o salário mínimo vigente em X sextos do
I!NPC do mês, conform.e o mês do reajuste.

Exemplo:

2) A mão-de-obra atingida procurará transferir-se ou para
as cidades acima, ou par-a outras categorias profissionais onde
possam obter vantagens. salariais. E qual· é essa mão~ de-obra? É exatamente a de mais difícil obtenção no-·mercado, a ctue exige
mais dispêndio para ser preparada, ou seja, os profissionais especializados, os supervis·ores e a alta chefia.

Da ta do reajuste

Talvez as duas coisas possam acontecer, mas mesmo que isso
não se verifique, aquelas empresas que tem estabelecimento nas
duas categorias, experimentarão uma seria desmotivaçáo por parte
de seus funcionários de confiança pertencentes à categoria prejudicada, o qtie não seria desejável.

5. 788,80

Março/81

INPC
46,1 + 6
7,68 X 4

Salário mínimo março/81

+

30,92%

46,1
7,68
30,72
5' 788,8()
7. 567,12

•

Esse seria o salário mínimo para a divisão dos salários e posterior aplicação do INPC.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1981. -

Orestes Quércia.

•

•
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Art. 2. A correção efetuar-se-á segundo a diversidade das
falxas salariais e cumulativamente, observados os seguintes critérios:
I --até três vezes o valor do :maior salário mínimo, multiplicando-se o salário ajustado por um fator correspondente a 1.1 da
variação semestral do índice Nacional de Preços ao Consumidor;
0

§

Altera a Lei n. 6.708, de 30 de outubro de 1979, que
dispõe sobre a correção automática dos salirios, modifica
a política salarial, e dá outras providências.
o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. L 0 As disposições adiante indlcada.s da Lei n, 0 6.708, de
30 de outubro de 19'79, 'Passam a vigorar com a seguinte redação,
acrescent•ando-se Itens IV e V ao seu artigo z.o:
"Art. 2.0

' •

•

III - de dez a quinze salários mínimos apli'car-se-ão,
até os limites dos incisos anteriores, as regras neles contidas e, no que exceder, o fator 0.8;
IV - de quinze a vinte salá.rios mínimos aplicar-se-ão,
até os limites dos in-cisos anteriores, as reg~"<a.s neles contidas e, no que exceder, o fator O.5;
V - acima de vinte salários mínimos aplicar-se-ão as
regras dos incisos anteriores até os respectivos limites e,
no que exceder, o fator O (zero).
§ 1.0 ............................................... .

2.0

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 284, DE 1981

Altera a diretriz ~ Rodovia BR-222, integran~ do
Plano N~çional de Viação, apro-vado pela. Lei n. 0 5. 917, de
10 de setembro de 1973.
Ó C9ngresso Nacional decr~ta:

Art. L 0 A dlretriz da Rodovia BR-222, constante da relação
descritiva da.s rodovia.s do Sistema Rodoviárto Federal - Anexo
ao- Plano Nacional de Vlação, aprovado pela Lei n.o 5, 917, de 10
de setem_bro de 1973 - pa.ssa a, ter. a. saguinte redaçáo:
-··

LEI N. 0 6.886, DE 10 DE 'DEZEMBRO DE 1980
0

4),959,"70

(As Coinissóes de CimstituiÇáo e Justiça, de Legislação
Social e de FinançasJ

acima de dez salários mínimos a.plicar-se-ão, as regras

sum•idor, O'Corrida nos seis meses anteriores.
·
§ 2.0 O Poder Executivo colocará à disposição da Justiça do
Trabalho e das Entidades Sin'di,cais os elementos básicos utilizados
para a fixação do índice Nacional de Preços ao C<ln.Sumidor;

45.958,70
"

§ 2.0 Quando se tratar de tra;balhadores anroJsos da
orla maritima subor.dinados à
lialtendência Nacional
da Marinha Mercante (SUN
compete a esta rever
os salários, lnclu.ive t.axa<; de
, l[)l'eviamente ouvido
o Conselho. Nacic:mal de.
Sa;larial."
Art. 2.0 O Poder Executivo adaptará às presentes disposições
a regulamentação da Lei n.o 6.708, de 30 de O'Utubro de 1979.

de três salári~s mínimos 3.1})Iicar-se-á, até o Hmite do
inciso anterior, a regra nele contida e, no que exceder, o fator 1.00;

•

1\1.557,20
19,5)7,20

Art. 12.

II -

dos incisos anteriores até os respectivos limites e, no que exceder,
o !ator O.8.
§ 1. 0 Para os fins deste artigo, o Poder Executivo publicará,
mensalmente, a variação do índioe Nacional de Preces ao Con-

n.c24,11c

:c:

"·o ,til oÜtubt"D para nou.-,t"D/BO

LE,GISLAÇAO CITADA

Dispõe sobre a correção automática dos salános, mod.lfica a política salarial, e dá outras providências.

(2)

4,.% • o s::>1ário ~i.Jlo -. ~ p.~u raeilitllt DI cÜculcs

(2) A partir d.. ta dat.a rJIGjushmos o UIPt •

LEI N. 0 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979
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Art. 2. 0

Art. 3.0

Esta Lei cr.trará em vigor na d~ta de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaç-ão

o·present_e_ :projeto de lei visa a incorporar ao Plano Nacional
<ie Viação, aprovado pela Lei ri. 0 5.917, a rodovia. que int:!rliga a
BR-010 (Belém-Bra.sílla) à BR-230 (Transa.mazônica).
E.sse segmento constitui a atual rodovia estadual PA-332 que,
partindo da Vila Filinto Milller, na BR-010, alcança Marabá no
entrol).camento da BR-230.
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Trata-se de ligação de grande lmJ}Ortânc!a, recentemente melhorada com recursos da ELETRONORTE, para acesso ao local
da construção da hldrelétrlca de Tucuruí.
Foram executadas obras_ de redução de rampas e outros movimentos de terra e substituição de pontes de madeira por estruturas metálicas, no valor global de Cr$ 850.000.000 00.
Breve será inaugUrada a ponte sobre o Itacaiunas, ligando
dois tr·echos importantes da Transamazônica.
A Cia. Vale do Rio Doce .iá abriu licitação para construção de
ponte rodoferrovlária sobre o Tocantins e pretende· asfaltar o trecho da rodovia Marrubá'-Serra dos Carajás.
··
A atual rodovia PA-332 cresce de lmJ}Ortãnc!a, ademal.s, com
o Projeto Grande Carajá.s. Atende região do Pará, com comprovada vocação agropecuária e· já ocupada economicamente em todo o
seu trecho.
A Inclusão desse trecho no Plano Rodoviário Nacional terá a
mai-or repercussão no desenvolvimento dessa região e' constituirá
uma sábia decisão 'administrativa neste momento, em que se abrem
j}OSS!bllldades lllmltadas a tão promissora região.
Dai a certeza de que o Senado e a Câmara Federal acolherão
este il;nportante e oportuno projeto, que vem concretizar solução
há muito preconizada pe~o .Ministério do..~ Transnortes.
Sala das sessões, 30 d<) $etembro de 1981. -- Aloysio Chaves.
rAs Comi8s6es ae Constituição e Justiça e ae Transportes, comunicações e Obras Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação cuja leitura será feita pelo Sr. 19-Secretârio.

E lida a seguinte
Em 29 de setembro de 1981
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colha e a garantia da inviolabilidade da privacidade do cidadão. O
direito ao trabalho digno, ao salário justo à moradia, à educação, à
Saúde, à alimentação, à segurança individual e coletiva, ao exercício
de uma imprensa livre e responsável e à preservação do meio ambiente.
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÚ - Pois não.

O Sr. Leite Chaves- Estou chegando e vejo que V. Ex•fa1a sobre o prog_rama do seu Parti~o. Mas as teses a que se refere constam apenas do estatuto partidário. Porque, na realidade, o posicionamento do _seu Partido, nesta
Casa, é diametralinente contrário a tudo, nas Comissões e no plenário. Jamais há projeto de alcance social, humano e justo a que V. Ex• dêem apoio.
Pelo contrário, as teses mais desumanas, mais contrárias aos interesses nacionais é que são aprovadas, inclusive aquelas que fovorecem às multinacionais,
os grandes grupos. Eu posso pedir ao PRODASEN para mostrar o que tem
feito o Partido de V. Ex•; pode haver uma exceção que eu não conheço, mas
eJe jamais se posiciona nivoravelmente às causas sociais e humanas. :E. exatamente sob a égide deste Governo a que V. Ex• dão suporte- porque V. Ex•s
só dão suporte, v. Ex•s nao governam- que hoUve a maior concentração de
rendas; o País está marginalizado em 70%. De maneira que V. Ex• faça aressalva, tenha a elegância de fazer isto com o Senado, isto é, esclarecer que essas
coisas constam apenas do programa que diz, ·para iludir incautos, porque a
realidade é completamente outra.

•

O SR. MURILO BADARÚ- Sr. Presidente, o Senador Leite Chaves
convoca a minha elegância, eu que precisava tanto da dele. Mas, de qualquer
forma, agradeço a Hgentileza" de V. Ex•
Prossigo, Sr. Presidente.
Ainda à página 11, diz o programa do PDS:

Senhor Presidente:
(Pág. li) 4. O PDS é um partido de idéias, que repudia as intransigências ideológicas. Não aceita, pois, o capitalismo selvagem,
gerador de terríveis injustiças, nem o coletivismo marxista que a
pretexto de corrigir erros de uma sociedade desumana edificou outra, inumana e apartada de Deus.

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos
trabalhos da Casa a partir âo dia 30 do corrente, para breve viagem ao exterior, em carâter particular.
Atenciosas saudações. - Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos para o período destinado ao Expediente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, por cessão do Senador Luiz Cavalcante.
O SR. MURILO BADARÚ (Prortuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desta tribuna o Senador Jarbas Passarinho pronunciou discurso de larga
repercussão, trazendo ao conhecimento da Casa as cartilhas, qualificadas,
logo em seguida, pelo Senador Teotônio Vilela de hilariantes, nas quais os
partidos são caricaturados, com especial desafeição no que diz respeito ao
Partido Democrático Sociid.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Estado de S. Paulo. de ontem, autoria do jornalista Seichas Martins, publicou matéria, do ponto de vista jornalístico, notável, e do ponto de vista político, de alta significação, sobre
a qual eu tecerei, nesta oportunidade, alguns comentários.
A matéria, Sr. Presidente, teve como objetivo mostrar a identificação entre o programa doutrinário do PDS e a recente Encíclica Papal denominada
Laborem Exercens. E o jornalista teve o cuidado, o zelo e a atenção necessária
para buscar, analisando comparativamente os dois textos, os pontos de rigorosa justaposição entre a doutrina do nosso Partido e as castilhas às quais se
referiu o Senador Teotônio Vilela como sendo hilariantes, quando aludiam
ao Partido Democrático S_ocial.
Então vamos analisar, rapidamente, os pontos de coincidência entre a
importante manifestação doutrinária da Igreja e a doutrina do Partido Democrático Social.
Diz o programa do Partido, na sua página II:
(Pág. 11) 2. Segue o PDS a linha de tradição dos grandes partidos democráticos, que produziram as maiores conquistas da H uma~
nidade.
E seguindo um roteiro tradicional dos partidoS democráticos,
Considera o PDS direitos inalienáveis da pessoa humana, além
da liberdade de não ter mêdo, de praticar o culto religioso de sua es-

•

Esse é o texto do programa do Partido.
Agora, o texto justaposto da Encíclica Laborem Exercens.
"Palavras iniciais:
~mediante 9 trabalho que o homem deve procurar o pão coti~
diano e contribui!- para o progresso contínuo das ciências e da técnica, e sobretudo para a incessante elevação cultural, e moral da sociedade, na qual vive em comunidade com os próprios irmãos."
E mais adiante:
O erro de pensar segundo as categorias do "economismo" caminhou a par:i passu com o fo;mar-se da filosofia materialista e com
o desenvolvimento. de tal filosofia, desde a fase mais elementar e
mais_ comum (também cJ:lamada materialismo vulgar, porque pretende reduzir a realidade espiritual a um fenômeno supérfluo) até a
fase do que ·se denominou materialismo dialético.

•

Seguem-se-out~as considerações com textos expressos da encíclica e em
seguida trato do programa d_o PDS, quando traz à colocação a famosa frase
do Papa de que sobre toda propried~de privada pesa uma hipoteca social. E
diz mais o pr<;1grama do PDS:

(Pág. 12) 6. Defendendo a livre iniciativa e a propriedade privada, bem compreende dO PDS que uma e outra não podem, porém,
exercer-se contra o bem comum, mas, ao contrário,. unicamente a
seu serviço, pois como $alientou João Paulo I: "Sobre toda propriedade privada p~sa uma hipoteca social".
$obre trab'!l.ho e propf.iedad.e hã um capitulo especifico que diz o seguinte:
ENC!CLICA
14. TRA,BAt.HO E PROPRIEDADE
O princípio a que se alude, conforme foi recordado e como continua a ser ensinado pela IS:reja, diverge radicalmente do programa
do coletivismô, 'programado pelo marxismo.
E, ao mes~o tempo, ela difere também do programado capitalismo, t~l como foj. posto, ein prâtica pelo liberalismo e pelos siste; ~.as político~ que~ se inspiram no mesmo liberalismo.

•
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~==~--------------~==~~~~~~~~------------A tradição cristã nunca defendeu tal direito como algo absoluto e intocável;
Para concluir:
.. 0 direito à propriedade privada estâ subordinada ao direito
ao uso comum, subordinada à destinação universal dos bens."
Permite V. Ex" um aparte?
O SR. MURILO BADARÚ - Com muito prazer.
O Sr. Aloysio Chaves- Esse registro que faz V. Ext, traz ao meu espírito
alguns trechos da grande encíclica Rerum Novarum que ê a fonte, a matriz de
toda a doutrina social da Igreja. Essa memorável encíclica do Papa e sábio,
Leão XIII, continuou depois, invariavelmente, orientando a posição da Igreja
na questão social, no Quadragesimo Anno, em 1931, na Mater et Mag!stra, e,
agora, na Laborem Exercens. A parte preambular da Ma ter et Magistra é um
retrospecto, remontando á encíclica Rerum Novarum. para mostrar toda a
evolução do pensamento e da ação da Igreja em torno da questão social. Esse
grande Papa Leão XIII deixou realmente um documento imperecível. Creio
que em julho de 1903, nesta Casa, no Senado da República, ao registrar o falecimento de Leão XIII, o grande Ruy Barbosa dizia, mais ou menos, estas
palavras: "que a mão invisível do Senhor visitou a culminância mais alta, do
mUndo espiritual na face do orbe Cívlliz8.do." Papa, filósofo, sábio, Leão XIII
deixou na Rerum Novarum os grandes fundamentos da doutrina social da
Igreja. É interessante registrar, para verificar que nada em oposição a esse
pensamento se escreveu depois. É importante registrar esse posícíonamento,
com relação ao tema do trabalho, ao salário, à propriedade. E poderia ler
vários trechos em que este pensamento está cristalinamente exposto.
Ora desculpe eu me alongar mais um pouco nobre Senador mas V. Ex'
sabe que a Rerum Novarum não só traçou o rumo para a Igreja, na questão
social, como ela determinou o surgimento do Direito do Trabalho, como autônorno. A revolução industrial do sêculo 18, exacerbada no sêculo 19, o intervencionismo do Estado, o Socialismo inaugurado com o manifesto comunista - tumultuaram a vida e a sociedade naquela metade do século passado.
Dupont White, para exaltar o intervencionismo, proclamava: "O Estado é o
homem, menos a pixão". O Estado está sempre certo. O Estado ê sempre perfeitO. o- Estado não erra nunca! Todas estas idéiaS provocam um desequilíbrio muito grande no meio social, um desajustamento tecnológico, um
profundo desemprego que agravou as condições sociais do século XIX. Rerum N01:arum deu um tratamento diferente à questão social, e tambêm lançou
o fundamento do Direito do Trabalho. E esses fundamentos estão na encíclica Rerum Novarum e nos documentos sociais da lgreja. E nestes grandes documentos o PDS foi inspirar-se, foi buscar o seus ensinamentos para condensar, como-condensou o seu programa atual e admirável.
O Sr. Aloysio Chat:es -

•

•

•

•

•
•

O SR. MUR!LO BADARÓ- Eu agradeço a V. Ex• para recordar que,
quando no Senado comemoramos o nonagêsimo aniversário da Rerum Novarum fizemos menção à circunstância dC Ctue não há, em matéria de questão social, qualquer pronunciamento da Igreja, qualquer manifestação da igreja
que possa ser extraído, extirpado do contexto amplo em que se insere a doutrina, porque ela ê nas diversas encíclicas o perfeito mosâico; inteiriço na sua
concepção, monolítico na coesão dos princípiOs, o que geralmente dá eternidade e petmanência a essa doutrina que, como bem disse V. Ex', foi responsável pela criação do Direito do Trabalho como ramo autônomo.
Prossigo, Sr. Presidente, ainda fazendo menção à encíclica para demonstrar a perfeita cotrespoiidêhcia do programa do PDS, elaborãdo já hã dois
anos, e esta mariifestação recente, importante e atual da Igreja Católica.
Neste ponto de vista continua a ser inaceitável a posição do capitalismo
rígido que defende o direito exclusivo da propriedade privada, dos meios de
produção como um dogma intocâvel da vida econômica.
Com relação ao problema da economia social do mercado diz o programa do PDS que o nosso partido apóia um sistema econômico que dê fidelidade aos valores sociais, planejado para servir ao homem, não este à economia,
pois a tradução contemporânea de liberdade de criar bens e. serviços, em consonância com as aspirações gerais. bem como produzir riqueza para todos,
gerando emprego, renda e poupança é economia social de mercado, baseada
na justiça social e na solidariedade.
Vejamos o que diz a encíclica Labor Exercens a respeito do mesmo tema:
"O ~$ino da Igreja exprimiu sempre a firme e profunda convicção dJ'~ue o trabalho humano não diz respeito simplesmente a
economia, m ~)mplica também c sobretudo valores pessoais."
1
Aí é que está a p~ofunda divergência com os regimes coletivistas no regime marxista. É que desconhecem essa verdade fundamental e sobre~udo os
planificadores dos regimes coletivistas se esquecem desta simples mas elo-
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qílente verdade, de que nenhum planejamento obtém sucesso, se abstrai de
que somente em regiJlle de plena liberdade o homem é capaz de produzir e de
criar riquezas.
Coptinua a encíclica:
"Se aceitatnos que, por motivos certos e fundados, podem ser
feitas exceções ao princípio da propriedade privada - e nos nossos
tempos estamos mesmo a ser testemunhas de que, na vida, foi intro~
duzido o sistema de propriedade Hsocíalizada"- o argumento, per~
sonalista. contudo, não perde a sua força nem ao· nível dos princí~
pios, nem ao campo prãtico. Toda e qualquer socialização dos
meios de produção, para ser racional e frutuosa, deve te~; este argumento em consíP,eração. Deve fazer-se todo o possível para que o
homem, mesmo num tal sistema, possa conservar a consciência de
trabalhar ''por sua própria conta". Caso contrãrio, verificam-se necessariamente danos incalculáveis em todo o processo econômico,
danos que não são apenas de ordem econômica, mas que atingem
em primeiro lugar o homem."
Com relação à participação da juventude, Sr. Presidente, há uma notável
coincidência -entre o que diz o programa do Partido Democrâtico Social e o
pronunciamento papal.
Diz o programa do PDS:
"PROGRAMA DO PDS
Participação do Jovem
(Pág. 13) 16. Promova oportunidade ao aperfeiçoamento in·
telectual e humanístico do jovem, garantindo~lhe educação, trabalho e o direito de participar, discutir, apoiar e divergir, de modo a
que possa assumir novas e crescentes responsabilidades."

Diz a encíclica:
"ENCICLJCA

18. O Problema do Desemprego
E o desemprego torna-se um problema particularmente doloroso quando são atingidos sobretudo os jovens que, depois de se terem
preparado por meio de uma formação cultural, têcnica e profissio~
nal apropriada, não conseguem um emprego e, com mágoa, vêem
frustradas a sua vontade sincera de trabalhar e sua disponibilidade
para assumir a própria responsabilidade no desenvolvimento econôrnico e social da comunidade."
Sr. Presidente, poucas vezes a atenção da opinião pública terá sido convocada para examinar com detalhes a importância desse trabalho feito por
um jornalista de Brasília, mostrando, depois de uma pesquisa sêria e bem trabalhada, essas coincidências que praticamente eliminam da opinião pública
qualquer possibilidade de que medrem no seu seio opiniões que possam comprometer a ação do nosso Partido com vistas a sua doutrina e ao seu programa. E é bom recordar, Sr. Presidente, que quando veio à luz o programa do
PDS, alguma imprensa brasileira questionou severamente a posição do Partido quando ele falava no problema da cc-gestão, o que, certamente, era um
avanço eXtraordinário, não só com referência aos programas dos outros Par~
tidos, como atê mesmo com relação a algumas nações do leste europeu, que
tentaram, sem êxito. a consolidação d~se moderno processo de participação
dos empregados na gerência das empresas.
O PDS avançou, não tanto como possuidor de uma certeza absoluta de
que t,al objetivo fosse rapidamente colimado, mas, sobretudo, para mostrar
que a nossa agremiação estava seriamente preocupada em fugir um pouco aos
parâmetros clássicos da chamada democracia real para ir de encontro aos
postulados fundamentais da democracia social.
Com relação à política social trabalhista, e aí ê que está o ponto culminante da.encíclica, justaposto ao prOgrama do nosso Partido. Diz o programa
do PDS:
"Garantir ·aos trabalhadores o poder aquisitivo dos salários, a
liberdade sindical e de associação, salário justo, seguro-desemprego,
participação nos lucros das empresas e igualmente em sua gestão,
desde que livremente negociadas entre patrões e empregados,"- e,
aqui está a referência à gestão - "justificando-se, com isso, a con~
cessão de estímulos fiscais às empresas."
O que diz a encíclica em torno desse assunto?
"'"'E o problema-chave da ética social neste caso, é o problema
da justa remuneração do trabalho que é executado ... Independentemente do fato de o trabalho ser efctuado no sistema da propriedade
privada dos meios de produção ou num sistema cm que a propried.a~
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--~--------------------~~de sofreu uma espécie de ''socialização'', a relação entre o dador de
trabalho (em primeiro lugar o dador direto) e o trabalhador resolvese a base do salârio, quer dizer, mediante a justa remuneração do
trabalho que foi feito. (. ..)"
A encíclica, Sr. Presidente, também se justapõe corretamente à posição
do Partido com referência ao trabalhador dos sindicatos, quando diz:

.. As exigências sindicais não podem transformar-se em uma espécie" de ''egoísmo" de grupo de classe, embora possam e devam,
também, tender para corrigir - no que respeita o bem comum da
inteira sociedade- tudo aquilo que ê: defeituoso_:ho sistema de propriedade dos meios de produção ... "
A respeito do trabalho e da propriedade, diz:
"Trata-se de proposições que dizem respeito à cc-propriedade
dos meios de trabalho, à participação dos trabalhadores na gestão
ejou nos lucros da empresa, ... "
Quando o PDS, também na época do lançamento do seu programa, falou na criação dos fundos s~ciais fOi objeto de algumas críticas muito acres. E
vem, agora, a encíclica dar-lhe respaldo absolutamente correto.
Diz o programa do Partido, na pâgina 15:
"Fundos sociais
Implantàr uma política de fundos sociais que assegure a participação do trabalhador em sua gestão, assim como prioridade ao
acesso acionârio das empresas."
Diz a encíclica:
HA obrigação de conceder fundos em favor dos desempregados, quer dizer, o dever de assegurar as subvenções indispensáveis
para a subsistência dos desempregados e das famílias, é um dever
que deriva do princípio fundamental da ordem moral neste campo,
isto é, do princípio do uso comum dos bens ou, para exprimir o mesmo de maneira ainda mais simples, do direito à vida e à subsistência."
Agora, Sr. Presidente, o ponto sobre o qual recebe sempre o nosso Partido algumas críticas injustas da Op-osição é com relação ao direito de greve.
O nosso programa diz, na pâgina 16: ·
"Defender o direito de greve, como forma legítima de pressão e
a inviolabilidade das assembléias sindicais, sem permissão de méto·
dos violentos que atentem contra a liberdade de trabalho e a integridade física do trabalhador."
O que diz a encíclica sobre este assunto?
"E um modo de proceder que a doutrina social católica reconhece como legítimo, observadas as devidas condições e nos justos
limites: em relação_ a isto os trabalhadores deveriam ter assegurado
o direito à greve, sem terem de sofrer sanções apenas pessoais por
nela participarem...
O abuso da greve pode conduzir a paralisação da vida socioeconômica; ora, isto é contrário às exigências do bem· comum da·so.ciedade, o qual também corresponde à natureza, entendida reta-.
mente, do mesmo trabalho."
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E já preocupado com o problema da reorganização fundiária do País, diz
o nosso programa que é objetivo central da atividade partidária:
"Promover a regularização fundiãria, com o combate sem tréguas aos ...grileiros", a tributação fortemente progressiva das grandes extensões da terrra desocupada ou ociosa ...
Diz a encíclica:
"Em certos países em via de desenvolvimento, hã milhões de
homens que se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que
são explorados pelos latifundiários, sem-esperança de alguma vez
poderem chegar à posse nem sequer de um pedaço mínimo de terra
"como sua propriedade ... Longas jornadas de duro trabalho físico
são pagas miseramente. n
E prossegue a encíclica, tratando especificamente da dignidade do trabalho agrícola.
Sr. Presidente, ao concluir essas considerações, desejo solicitar a V. Ex 9
que determine faça esse texto parte integrante do discurso que acabo de proferir. para que a matéria fique constando dos Anais não só como uma homenagem a um jornalista que tratou com rara seriedade, com brilho excepcional
· matéria tão iinportante, como também para que a opinião pública tome conhecimento dessas verdades muito claras e muito explícitas que mostram o
Programa do PDS muito além, Sr. Presidente, de outras agremiações que,
pouco se preocupando com a realização efetiva de leis, de ações destinadas a
melhorar os padrões de vida do povo, de reformar a atual situação do País,
Pãra que todos possam participar dos resultados do progresso jâ aicanÇ3do.
O nosso PDS tem a honra eXcepcional de ver o seu programa consagrado
numa encíclica papal, o que demonstra que nós somos um partido de vanguarda, um partido destinado a conduzir a opinião pública brasileira, no
rumo da realização de uma grande nação. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. MURILOBADARO EM SEU DISCURSO:
PDS IDENTIFICA-SE COM
A "LABOREM EXERCENS"
Feichas Martins (Da sucursal de Brasnia)

O programa do Partido Democrático Social - PDS - tem pelo menos
11 itens de coincidência ~om a encíclica "laborem exercens", divulgada recentemente pelo Papa João Paulo II, de acordo com estudo comparativo realizado recentemente no âmbito da Presidência da República.
Segundo o estudo, os itens do programa do PDS que encontram correspondência na encíclica São os seguintes: partido democrático voltado também
para os probl~mas sociais; partido de idéias; propriedade privada com hipoteca Social; econon1ia social de mercado; participação do jovem; política social
trabalhista; fundos sociais; direito de greve; agropecuária; política agrãria e
regularização fundiária.
Na encíclica, os itens correspondentes são os seguintes: palavras iniciais;
trabalho e dignidade da pessoa; trabalho e propriedade; argumento personalista; o problema do desemprego; salários e outras subvenções sociais; o
problema do emp_rego; importância dos sindicatos; dignidade do trabalho
agrícola.
Na íntegra, este é o estudo de comparação do programa do PDS com a
encíclica ••laborem exercens": "Comparação do programa do PDS com a
encíclica Hlaborem exercens.". Prograrita do PDS .

Diz o Programa do PDS, na página 21:
••Desenvolver o setor agropecuârio, Principalmente através de
adequada política de crédito e assistência técnica estimulando-se o
cooperativismo como forma de proteger a pequena e média empresas rurais."

Partido Democrático voltado também para os problemas sociais.
(Pág. II) 2. Segue o PDS a linha de tradiçáo dos grandes partidos democráticos, que produziram as maiores conquistas da Humanidade e cons~
truíram e sustentaram não só os direitos civis e políticos, mas também aqueles
de ordem econômica e social. Como tal, considera o PDS direitos inalienáveis
da pessoa humana, além da liberdade de não ter medo, de praticar o culto religioso de sua escolha e a garantia da inviolabilidade da privacidade do cidadão, o direito ao trabalho digno, ao salário justo à moradia, à educação, à
saúde, à alimentação, à segUrança individual e coletiva, ao exercício de uma
imprensa livre e responsável e à preservação do meio ambiente.

Com relação à política agrária, diz o nosso Partido:
"Considerar vHaJ pará a org<inização de produção do setor
uma politica agrâria que solucione os problemas da terra e assim
contribua, seja para o seu maior rendimento, seja para melhor destinação social, possibilitando aoS trabalhadores do campo o acesso à
terra e condições favoráveis para o seu cultivo. A terra não deve ser
usada para especulação imobiliâria, como tamb~ não se justifica a
sua posse em termos coletivos, senão através de cooperativas e só
excepcionalmente sob a forma estatal."

PARTIDO DE ID~IAS
(Pág. 11) 4. O PDS é um partido de idéias, que repudia as intransigências ideológicas. Não aceita, pois o capitalismo selvagem, gerador de terríveis
injustiças, nem o coletivisrrio marxista.que a pretexto de corrigir erros de uma
sociedade desumana edificou outra, inumana e apartada de Deus.
Encíclica .. Laborem ExercenS''
Palanas iniciais:
h mediante o trabalho que o homem deve procurar o pão cotidiano e
contribuir para o progresso contínuo das ciências e da técnica, e sobretudo

Em pauta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema da terra, a questão
fundiária, o problema da agropecuãria, a que o nosso Partido atribuiu importância excepciOnal e contemplou com definições as mais nítidas, as mais
explícitas.

•

•

•
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para a incessante elevação' cultural e moral da sociedade, na qual vive em comunidade com os próprios irmãos. E-com a palavra trabalho é indicada toda
atividade realizada pelo mesmo homem, tanto manual como intelectual, independentemente das suas características ·e das cirCunstâncias; quer dizer, toda
a atividade humana que se pode e deve reconhecer como trabalho, no meio de

toda aquela riqueza de atividades para as quais o homem tem capacidade e
está predisposto Pela própria na~ureza, em Virtude da sua humanidade.

·os socializar de maneira satisfatória. Assim, eles deixam de ser a propriedade
um determinado grupo social, os proprietários privados para se tornarem
propriedade da sociedade organizada, passando a estar sob a administração e
a fiscalização diretas de um outro grupo de pessoas, que, embora não tendo a
propriedade, em virtude do poder que exercem na sociedade dispõem deles a
nível da inteira -econom.ia nacional, ou então a nível da economia local.
GREVE, SALÁRIO, SINDICATO E JOVENS

9. Trabalho e dignidade da Pessoa
O erro de Pensar segundo as categorias do ueconomismo" caminhou a

•

pari passu com o formar-se da filosofia niaterialista e com o desenvolvimento
de tal filosofia, desde a fase mais elementar e mais comum (também chamada
materialismo vulgar, porque pretende reduzir a realidade espiritual a um fenômeno supérfluo)· até a fase do que Se denominou materialismo dialético.
Parece, no entanto, que - no âmbito das presentes considerações - para o
problema fundamental do trabalho humano e, em particular, para aquela separação e contràposição entre·~·trabalho" e-"'capital'\ como entre dOis fato:
res da produção considerados naquela-mesma perspectiva "economista". acima referida, o ..economisrno" teve urna importância decisiva e influiu exalamente sobre este modo não-humanista de pôr o problema antes do sistema filosófico materialista. ContudO, é evidente que o materialismo, mesmo sob
sua forma dialética, não está em condiçÔes do proporcionar à reflexão sobre
o trabalho humano bases suficierites definitivas, para que o primado do homem sobre o instrumento-capital aí possa encontrar uma adequada e irrefutável verificação e um apoio. Mesmo no-materialismo dialêtico não é-o homem que, antes de tudo o mais, é sujeito do trabalho humano e a causa eficiente do processo de produção: mas continua a ser compreendido e tratado
na dependência daquilo que é material, como uma espécie de .. resultante" das
relações econômicas e das relações de produção~ predominantes numa época
determinada.

e

•

PROGRAMA DP PDS
Propriedade privada com hipoteca social.
(Pág. 12) 6. Defendendo a livre iniciativa e a propriedade priVada, bem
compreende o PDS que uma e outra não podem, porém, exercer~se contra o
bem comum, mas, ao contrário, unicamente a seu serviço, pois como salientou João Paulo II: "Sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca so~
cial".
EN C!CLICA

14. Trabalho e propriedade
O princípio a que se alude, conforme foi então recordado e co~o conti-

•

•

nua a ser ensinado pela Igreja, diverge radicalmente do programa do coletivismo, programado pelo marxismo e realizado em vários países do mundo,
nos decênios que se seguiram à publicação da encíclica de Leão XIII. E, ao
mesmo tempo, ela difere também do programa do capitalismo, tal como foi
posto em prática pelo liberalismo e pelos sistemas políticos que se inspiram
no mesmo liberalismo. Neste segundo caso, a diferença estã na maneira de
compreender o direito de propriedade, precisamente. A tradição Cristã nunca
defendeu tal direito como algo absoluto e intocável; pelo contrário, sempre o
entendeu no contexto mais vasto do direito comum de todos a utilizarem os
bens da criação inteira: o direito à propriedade privada está subordinada ao
direito ao uso comum, subordinado à destinação universal dos bens.
Por outras palavras, a propriedade, segundo o ensino da Igreja, nunca
foi entendida de maneira a poder constituir um motivo de contraste social no
trabalho. Conforme já foi recordado acima; a propriedade adquiri-se primeiro que tudo pelo trabalho e para servir ao trabalho ( ... )
No presente documento que tem por tema principal o trabalho humano
convém cOnfirmar todo o esforço com o qual o ensino da Igreja sobre a propriedade sempre procurou e procura assegurar o primado do trabalho, e por
isso mesmo a subjetividade do homem na vida social e, especialmente, na estrutura dinâmica de todo o processo ecoiiõm:ico:- Deste ponto de vista, continua a ser inaceitável a posição do cãpitalismo ·~rígido", que defende o direito
exclusivo da propriedade privada dos meios de produção, como um "dogma"
intocável na vida económica. O r"rincípio do respeito do trabalho exige que
tal direito seja submetido a uma revisão construtiva, tanto em teoria como na..
prática ( ... )
Se, por conseguinte, a posição do capitalismo urígido" tem de ser continuamente submetida a uma revisão, no intuito de uma reforma sob o aspecto
dos direitos do homem, entendidos no seu sentido mais amplo e nas suas relações com o trabalho, então, sob o mesmo ponto de vista, deve afirmar-se
que estas reformas múltiplas e tão desejadas não podem ser realizadas com a
eliminação apriorfstica da propriedade privada do~ meios de produção. Convém, efetivamente, observar que o simples fato de subtrair esses meios de produção, .. Q capital", das mãos dos seus proprietários privados não basta para

501 l

PROGRAMA DO PDS

Economia social de mercado

(Pág. 12) 8. O PDS apóia um sistema económico que deve fidelidade aos
valores sociais planejado para .servir ao homem e não este à economia, pois a
tradução comtemporânea de liberdade de criar bens e serviços, em consonânciã. com as aspirações gerais, bem Como de produzir riquezas para todos, ge.
rando emprego, renda e poupança, é a economia social de mercado, baseada
na justiça social e na solidarie-dade.
EN C! CLICA

IS.

Argumento Personalista

O ensino da Igreja exprimiu sempre a firme e profunda convicção de que
o trabalho humano não diz respeito simplesmente à economia, mas implica
também e sobretudo valores pessoais. O próprio sistema econômico e o pro- cesso de produção auferem vantagens precisamente do fato de tais valores
pessoais serem respeitados. No pensamento de santo Tomaz -de Aquino ê
sobretudo esta razão que depõe a favor da propriedade privada dos meios de
produção. Se aceitamos que, por motivos certos e fundados, podem ser feitas
exceções ao princípio da propriedade privada- e nos nossos tempos estamos
mesmo a ser testemunhas de que. na vida, foi introduzido o sistema de propriedade ..socializada" - o argumento personalista, contudo, não perde a
sua força nem ao nível dos princípios·, nem ao campo prático. Toda e qualquer socialização dos meios de produção, para ser racional e frutuosa, deve
ter este argumento em consiqeração. Deve fazer-se todo o possível para que o
homem, mesmo num tal sistema, possa conservar a consciência de trabalhar
••por sua própria conta". Caso contrário, verificam-se necessariamente danos
incalculáveis em todo o processo econômico, danos que não são apenas de ordem econômica, mas que atingem em primeiro lugar ·o homem .
PROGRAMA DO PDS
Participação do Jovem

(Pág. 13) 16. Promova oportunidade ao aperfeiçoamento intelectual e
hum.anístico do jovem, garantindo-lhe educação, trabalho e o direito de participar, discutir, apoiar e divergir, de modo a que possa assumir novas e crescentes responsabilidades.
ENC!CLICA

18. O Problema do Desemprego
E o desemprego torna-se um problema particularmente doloroso quando são atingidos sobretudo os jovens que, depois de se terem preparado por
meio de uma formação cultural, técnica e profissional apropriada, não conseguem um emprego e, com mágoa, vêem frustradas a sua vontade sincera de
trabalhar e sua disponibilidade para assumir a própria responsabilidade no
desenvolvimento econômico c social da comunidade.
PROGRAMA DO PDS

Política Social Trabalhista
(Pág. 15) 34. Garantir aos trabalhadores o poder aquisitivO dos salários,
a liberdadde sindical e de associação, salário justo, seguro-desemprego, participação nos lucros das empresas e igualmente em sua gestão, desde que livremente negociada entre patrões e empregados, justificando-se, com isso, a con·
cessão de estímulos fiscais às empresas.
ENCICLICA

20. Salários e Outras Subvenções Sociais
E o problema-chave da ética social neste caso ê o problema da justa remuneração do trabalho que é executado. No contexto atual, não há maneira
mais importa-nte para realizar ajustiça nas relações entre trabalhadores e dadores de trabalho, do que exatamente aquela que se concretiza na remuneração do mesmo trabalho. Independentemente do fato de o trabalho ser efetuado no sistema da propriedade Privada dos meios de produção ou num sistema em que a propriedade sofreu uma espêcie de "socialização", a relação

entre o dador de trabalho (em primeiro lugar o dador direto) e o trabalhador
resolve-se à base do salário, quer dizer, mediante ajusta remuneração do traM

balho que foi feito (... ).
,
Os justos esforços para garantir os direitos dos trabalhadores, que se
acham unidos pela mesma profissão, devem ter sempre em conta limitações

50\2

Outubro de 1981

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira \9

~~~~~------------------que impõem a situação econômica geral do País~ As exigências siridicais não
podem transformar-se em uma espécie de ..egoísmo" de grupo de classe, embora possam e devam também tender para corrigir- no que respeita o bem
comum da inteira Sociedade- tudo aqui que é defeituoso no sistema de propriedade nos meios de produção, ou no modo de os gerir e de dispor deles. A
vida social e econômico-social é certamente como um sistema de "vasos comunicantes", e todas e cada urna das atividades sociais, que tenham como finalidade salvaguardar o direito dos grupos particulares, devem adaptar-se a
tal sistema.
Neste sentido, a atividade dos sindicatos entra indubitavelmente no campo da ..política", entendida como uma prudente solicitude pelo bem comum.
Ao mesmo tempo, porém, o papel dos sindicatos não é o de .. fazer política"
no sentido que hoje comur,nente se vai dando a esta expressão, os sindicatos
não têm o carãter de "partidos políticos" que lutam pelo poder, e também
não deveriam nunca estar submetidos às decisões dos partidos políticos, nem
manter com eles ligações muito estreitas ( ... ).

14. Trabalho e Propriedade
Sob esta luz, as numerosas proposições enunciadas pelos peritos da doutrina social católica e também pelo supremo magistério da Igreja adquirem
um significado de particular relevo. Tratam-se de proposições que dizem respeito à cc-propriedade dos meios de trabalho, à participação dos trabalhadores na gestão efou nos lucros da empresa, os chamados ·~acionariados" do
trabalho, e coisa semelhante. Independentemente da aplicabilidade concreta
destas diversas proposições, permanece algo evidente que o reconhecimento
da posição justa do trabalho e do .homem do trabalho no processo de produção exige várias adaptações, mesmo no âinbito do direito da propriedade
dos meios de produção.
PROGRAMA DO PDS
Fundos Sociais
(Pág. 15) 35. Implantar uma política de fundos sociais que assegure a
participação do trabalhador em sua gestão, assim como prioridade ao acesso
acionário das empresas.
EN C! CLICA
18. O Problema do Emprego
A obrigação de conceder fundos em favor dos desempregados, quer dizer, o dever de assegurar as subvenções indispensáveis para a subsistência dos
desempregados e das suas famílias, é um dever que deriva do princípio fundamental da ordem moral neste campo, isto é, do princípio do uso comum dos
bens ou, para exprimir o mesmo de maneira ainda mais simples, do direito à
vida e à subsistência.
PROGRAMA DO PDS
Direito de Greve
(Pág. 16) 36. Defender o direito de greve, como forma legítima de pressão, e a inviolabilidade das assembléias .sindicais, sem permissão de método
violentos que atentem contra a liberdade de trabalho e a integridade física do
trabalhador.
ENC! CLICA

20. Importância dos Sindicatos
Ao agirem em prol dos justos direitos dos seus membros, os sindicatos
lançam mão também do método da ~·greve", ou seja, da suspensão do trabalho, como de uma espécie de ultimatum dirigido aos órgãos competentes e,
sobretudo, aos dadores de trabalho. ~ um modo de proceder que a doutrina
social católica reconhece como legítimo, oOservadas as devidas condiçÕes e
nos justos limites; em relação a isto, Os trabalhadores deveriam ter assegurado o direito à greve, sem terem de sofrer sanções Penais pessoais por nela participarem. Admitindo que se trata de um meio legítimo, deve simultaneamente relevar-se que a greve continua a ser, num certo sentido, um meio extremo.
Não se pode abusar dele, e não se· pode abusar dele espe~ialmente para fazer o
jogo da política. Além disso, não se pode esquecer nu~ca que, quando se trata
de serviços essenciais para a Vida da sociedade, estes devem ficar sempre assegurados, inclusive, se isso for necessário, mediante apropriadas medidas legais. O abuso da greve pode conduzir à paralisaçãO da vida sócio-econômiéa;
ora, isto é contrário às exigêrich1S dO -benl comum da sociedade, o qual tanJ.bém corresponde à natureza, entendida retamente, do ~esmo trabalho.
PROGRAMA DO PDS
Agropecuária
(Pág. 21) 100- Desen~olver o setor cigropecuârio, principalmente atra~
vês de adequada polítiça de crédito e assistência técnica, estimulando-se o
cooperativismo ·como forma de proteger a pequena e média empresas rurais.

Política Agrál-i&
(Pág. 21) 101.- Considerar vital para a organização-da produção do seter uma política agrária, que solucione os problemas da terra e assim contribua, seja para o seu maior rendimento, seja para melhor destinação social,
possibilitando aos trabalhadores do campo o acesso à terra e condições favoráveis para o seu cultivo. A terra não deve ser usada para especulação imobiliária, como também não se justifica a sua posse em termos coletivos senão
através de cooperativas, e só excepcionalmente sob a forma estatal.
Regularização Fundiária
(Pág. 22) 102. Promover a regularização fundiária, com o combate sem
tréguas aos ..grileiros", a tributação fortemente progressiva das grandes extensões da terra desocupada ou ociosa, e remanejamento dos minifúndios e
sua consolidação em unídades familiares, ou cooperativas, as quais deve ser
prestado firme apoio creditício, técnico e infra-estrutura!, ao mesmo tempo
em que devem ser implantados programas d~ colonização, destinando-selhes terras do patrirnônio público e prestando-se-lhes igualmente completa
assistência.

•

•

EN C! CLICA
21. Dignidade do trabalho agrícola
Em certos países em vüi de desenvolvimento, hã milhões de homens que
se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e que são explorados pelos latifundiárioS~ sem esperança de alguma vez poderem chegai." à posse nem sequer de um pedaço mínimo de tCrra ~~como sua propriedade". Não existem
formas de proteção legal para a pessoa do trabalhador agrícola e para a sua
família, no caso de velhice, de doença ou de falta de trabalho. Longas jorna~
das de duro trabalho físico são pagas miseramente. Terras cultiváveis são deixadas ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de um pequeno pedaço de terra, cultivado por conta própria de hã anos, são preteridos
ou ficam sem defesa diante da "fome da terra" de indivíduos ou de grupos
mais potentes. E mesmo nos países economicamente desenvolvidos, onde a
investigação científica, as conquistas tecnológicas ou a política do Estado levaram a agricultura a atingir um nível muito avançado, o direito ao irabalho
pode ser lesado quando se nega ao camponês a faculdade de participar nas
opções decisionais respeitantes ao trabalho em que presta os seus serviços, ou
quando é negado o direito à livre associação, visando à justa promoção social, cultural e econômica do trabalhador agrícola.
Em muitas situaçõeS, portantO, são necessárias mudanças radicais e urgentes, para restituir à agricultura.....;... e aos homens dos campos- o seu justo
valor como base de uma sã economia, no conjunto do desenvolvimento da
comunidade social. B por isso que se impõe proclamar e promover a dignidade do trabalho, de todo o trabalho, especialmente do trabalho agrícola, no
qual o homem de maneira tão expressiva "submete a terra", recebida de Deus
como dom, e afirma o seu "domínio" no mundo visível".

•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Míiller, como Líder do Partido Popular.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de começar propriamente o meu ctiscurso escrito, quero
congratular~me com o Senador Murilo Badaró, por ter S. Ex• feito umã grande descoberta, que a última encíclica de S. Santidade o Papa João Paulo II foi
inspirada e baseada, toda ela, no programa do PDS no Brasil. E- uma honra
para o Brasil, e só quero que o PDS transforme esta obra magistral, precursora da grande encíclica do Papa, em fatos concretos ...
Retorno agora ao meu discurso escrito, e quero comunicar à Casa, principalmente aos do PDS, que tudo que vou falar estâ baseado em dados também concretos e por escrito- houve publicações feitas no. Diário do Congres~
so ou nos maiores jornais deste País.
. É com o mais_ puro sentimento de decepção que ãssomo a esta tribuna,
diante da notícia que o Poder Executivo deseja implantar a moda de sublegenda, na elejção para Governador.
É lamentãvel que istp se dê, Sr. Presidente, Sr.5;. Senadores, pois uma das
principais ·característ.icas de uma pessoa, individualmente, ou de um go.verno
é merecer credibilidade.
.
.
Como, Sr. Presidente, Srs. Senadores, conqUista-r esta Confiança quem
escreve e assina a seguinte Mensagem n9 103, de 19.79 ·(n9 ~86/79 na origem)?
~'Revoga-se, ainda, a lei de sublegenda que perdeu ·seu objetivo
no contexto multipartidãrio, c,ircimscrevendo-se o instituto ao município,· Onde condições locais impõein a disPuta entre correlegiOnários, embora integrados no partido pela identific3.ção .com os estatutos e programa."
·
Sein comentáriOs, Sr. PreSidente, srs: SenadOres.

•
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Já na Mensagem n' 5, de 1980 (n• 610/79 mi origem) o Senhor Presidente
da República, vetando o que a maioria absoluta dos Srs. Deputados determinou, ou seja, a extirpação das nossas leis do Instituto da sublegenda, o mesmo
diz: "Não cabe o argumento de que a sublegenda não se concilia com o pluripartidarismo. Tal ocorreria se extensiva a todos, níveisn. ~esse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem agora, com os mais artificiosos argumentos, procura
justificar a extensão--dá sublegenda ao pleito de governador.

Sabe-se que com o seu veto, jâ citado, retornou a sublegenda para Senador. Ora,- se estivesse--havendO um rriínimo de coerência por parte dá Governo, o certo era, logo após a manutenção do veto, encaminhar ao Congresso
Nacional uma mensagem extirpando da lei a sublegenda para Senador,
mantendo-a somente para eleição de Prefeitos, como era o desejo claro do
-Executivo.

•

Ora, Sr. Presidente, Srs: Senadores, o que se nota, lógico, é uma deslava?a ~alta de pal~vra por parte do Governo. Não há argumentos que venham
JUstificar, exphcar e fazer compreender o posicionamento dúbio do Poder
Executivo.
-- Daí jã ter eu afirmado que se deseja, sim, uma democracia, no Brasil,
mas à moda da casa, ou seja, com stiblegendas, Prefeitos nomeados prótempore, aprovação de projeto de lei por decurso de prazo, emissão de
decretos-leis, sem alternância do Poder, proibindo ao Legislativo a iniciativa
de matérias financeiras, com um orçamento que se aprova ou rejeita-se no
global, etc. As leis que nos guiam são Poiiã.ri3.s Ministeriais ou de servidores
tecnocratas de escalões menores e todos têm que as cumprir e por aí vai... Essa
é a democracia à moda da casa.
O que se pensa sobre a sublegenda?
O Estado de S. Paulo. de 14-8-81, tem uma notícia com o seguinte título:
''Aiagoanos rejeitam sublegenda". O que se encontra no bojo- na referida
notícia é a informação que o político de maior força, afirma um jornal de
Alagoas, não deseja disputar a eleição, em sublegenda, mas como candidato
--único do Partido.

•

•

•

0 que dizem os políticos de alto gabarito, por exemplo, o nobre Senador
Jarbas Passarinho, o Vice-Presidente Aureliano Chaves, o Senado! José Sarney, o Ministro Abi-Ackel, o Senador Dinarte Mariz, o Senador Jutahy Magalhães e o Deputado Hugo Napoleão, entre outros?
No jornal O Globo, de 26-6-81, Passarinho dedara:
"Disse ele apresentar a sublegenda como inevitável. Eu a consi~
dera prejucial, inclusive porque have:ndo três candidatos de um determinado partido, numa eleição municipal, o candidato a governador jamais conseguirã o apoio dos três."
Correio Braziliense, de 24-6-81:
~·A sublegenda também é criticada pelo Senador Jarbas Passarinho, para quem a sua utilização é totalmente incompatível com o
sistema pluripartidãrio. Além disso, argumenta, serve apenas para
manter no mesmo partido, pelo menos durante as eleições, correntes, naturalmente, inconciliãveis, e que se dividirão inevitavelmente
após o pleito."
Na época, o Senhor Vice--Presidente Aureliano Chaves afirmou que jamais se sensibilizou pelos argumentos dos defensores da adoção da sublegenda para as eleições de Governador e Senador e que continuará sua pregação
contra esse mecanismo.
- ··sou um homem disciplinado." Se meu partido decidir pela
ampliação da sublegenda - disse - me curvo à decisão. Mas, até
que o partido decida, não abdico, nunca abdiquei e não abdicarei de
dar a minha posição, de me manifestar." (0 Globo, de 9-9-81) .
o Jornal do Brastl. do dia 6M8-8l, traz-esta declaração do eminente SenaM
dor José Sarney:
"Nós no Maranhão não queremOS sublegenda porque não teM
mos alas. Não vamos utilizáMla.H

Disse ainda O Senador José Sarney, como é de conhecimento de todos:
sublegenda é a culpada pela regionalização e enfraquecimento do Partido".
O Senhor Ministro da Justiça afirma, com a sua incontestável dialética, e
o Estado de S. Paulo, de 14-8-81, publicou:
"Segundo ele, a Sublegenda já pressupõe .o fracionamento de
cada partido em correntes internas ...
Ele justificou a adoçãoda sublegen-da, "mesmo rião fortalecendo os novos partidos", considerando-a um uexpediente válido para
captação de votos", bem como para a transição .. sem traumas" do
bipartidarismo para o pluripartidarismo."
·~A
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O nobre e respeitado Senador Dinarte Mariz, com a s·lla velha experiência, afirma, conforme publicou o Jornal de Brasília, de 24--6M81, o seguinte:
"Lamento que não se eSteja preocupado em lançar as bases de
um regime político partidário destinado a durar no futuro". Pelo
contrário~ com a adoção de certos artifícios como a sublegenda, o
Senador Dinarte acha que se cuida apenas de resolver pequenos
problemas que acodem aos integrantes de um Partido, em diversos
Estados, nunca a construir um edifício democrático sólido para resistir aos embates que estão por vir-; "apoiando, isto sim, o projeto
dernocrãtico do Presidente da República." O Senador Dinarte combate a sublegenda.
O Senhor Jutahy Magalhães, num debate neste plenário a respeito da
sublegenda, afirmou e preconizou: Veja bem isso, Srs. Senadores:
"A sublegenda é fator de desagregação do Partido. Vai de tal
forma gerar divisões que após 1982 ter-seMá que fazer nova Reforma
Partidária. ••

O Deputado Hugo Napoleão, figura de realce das hostes governistas, é
um jovem líder que desponta na constelação brasileira, declara que a
~·sublegenda é a negação do próprio pluripartidarismo" eenfoM
ca o assunto sob um prisma pouco visto, quando declara: "Mas, independentemente da questão puramente dogmática, correMse o
grande risco de, após a eleição, um mesmo partido abrigar correntes
totalmente divergentes, colocando em risco até mesmo a manutenção do nUmero de convencionais necessários à eleição do PresiM
dente da República, em 1984." (O Estado de São Paulo, de 17-9-81).
Como reage a imprensa a resPeítO do assunto?
Jornal do Brasil, de 1•-7-81 -Informe JB.
"A estrela do programa de reforma eleitoral é a sublegenda
para as eleições dos Governos estaduais."
~·A subiegenda é nada mais nada menos do que o fracionamenM
to dos Partidos, que neste momento de nascimento devem permaneM
cer inteiros, íntegros, sem dissensões ou divisões. A unidade é funM
damental ao crescimento e ao prestígio da instituição partidária .
Sem ela, o partido não passa de ufn amontoado de políticos, cada
um tentando salvar a própria pele com os votos de outros.
Ele não ajuda a ·tornar mais nítida a vontade do eleitor; é uma
espécie de mentira eleitoral. E a mentira, seja de que tipo for, semM
pre diminui quem a conta e quem a ouve.
Um pelo fatp de contá-la, os outros, pelo constrangimento e a
revolta por ouviMia."
Jornal do Brasil, de 2-7-8I -

Informe JB.

"Quanto à sublegenda, seria muito bom, para todos, que o GoM
verno a esquecesse. Afinal, o Brasil é o único país do mundo a adotar este esdrúxulo sistema.
O único, mas não o primeiro. O primeiro foi o Uruguai.
Instituiu o sistema da sublegenda e logo a seguir penetrou pelo
escuro túnel da ditadura, de onde não saiu até hoje, apesar de um
nítido pronunciamento plebiscitário contra ela."
Jornal do Brasil, de 2-7-81 -

Coluna do Castello.

··o Governo provavelmente não recuará da decisão jã anunciaM
da de propor a extensão da sublegenda. Sua aprovação pelo Congresso é ainda duvidosa. E sua utilização irá gerar dificuldades em
div_ersos Estados, nos quais os governadores preferem disputar com
-- um Partido unido do que com a casa dividida entre correntes que
irão lutar entre si com mais ímpeto do que o fariam se concentradas
para enfrentar a Oposição. A sublegenda poderá ser responsável por
algumas derrotas do Governo e por evasões irreparã'Veis no sistema
político de sustentação do Presidente da República."
Jornal do Brasil, de 24-6-81 -Informe JB.

"A quem interessa, na realidade, o sistema de sublegendas na
eleição para os Governos dos Estados'? A resposta parece simples:
interessa a quem a sublegenda favorece, do ponto de vista eleitoral."
"Hoje há um arremedo de pluripartidarisrno, a vigorar pelo
menos até a~ eleições de 1982. Com o sistema múltiplo, pergunta-se
da necessidade da sublegenda? Só hã uma explicaÇão para sua
adoção. Desejam a sublegenda os que não querem ver Partidos ínteM
gros, inteiros, bem ca~acterizados em sua forma e conteúdo, como
condutos da opinião pública, no País.
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..~No sistema de múltiplos Partidos, a sublegenda desintegra-os,
estabelece dissensões e alimenta raízes de correntes adversárias, baseadas tão-somente em personalismos e clientelismos. O eleitor terã
maior número de candidatOs; mas esta ampliação do número dos
candidatos representará, forçosamente, o enfraquecimento do Partido.
Que, pelo própriO nome, já é partido.
Com a sublegenda, ficará esfacelado."

Jornal do Brasil, de 16-9-81 -

Informe JB.

HO sistema de sublegendas nas eleições para Governadores- e

de resto, em todas as eleições -

não passa de um monstrengo

jurídico-eleitoral, que não encontra precedente em qualquer legislação eleitoral do mundo, com exceção da uruguaia."
'
É um expediente- não passa disto. Um expediente até certo
ponto aceitável, quando o País vivia amarrado no sistema bipartidário, a camisa-de-força que sufocou a vida política brasileira durante 13 anos. Naquele então, a fórmula imaginada para dar uma
certa flexibilidade às correntes que se digladiavam dentro das duas
legendas, foi justameriie cfiar as- sllb,- ISto é, a divisão.
Mas com a divisão partidária, o expediente deixou de ser expediente: transformou~se em instrumento de dilaceração partidária. O
Partido, pelo seu próprio nome, já é uma divisão: um partido. Partilo mais, em sublegendas, é reduzi-lo a uma simples sigla, onde se
hospedam, cada uma em sublegenda, as legendas mais diversas ou
díspares.
Assim encarada, a sublegenda é um mal para a saúde política do País.
Mas, se apresentada como fórmula para uma eleiçãD apenas, na versão de alguns políticos é mais que um mal, é uma imOralidade.
Neste momento difícil de transição, o Brasil precisa de algo mais do que
medidas transitórias, paliativos ou analgésicos para as dores que as urnas
anunciam.

O Sr:- A/fimso-camargo --..:V. -Ex,-perm.íte· Uin aparte, nobre Senador?
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decantado pelo eminente Vice-Líder do partido, no Senado, eminente Senador Murilo Badaró?
O SR. GASTÃO MÜLLER -

•

Estava inspirando o Papa ...

O Sr. Hemique Santil/o- Na verdade, o que estã: existindo, ..neste País, ê
uma distância, cada vez maior, entre o discurso e o gesto e_entr~a doutrina e
a prãtica. Veja V. Exf. que tudo se faz em termos de converi'iêilcià.. Até mesmo
o Senhor Presidente da República se dispõe a assinar duas mensagens contraditórias, num breve espaço de tempo, enviadas ao Congresso Nacional, como
bem expôs agora o nobre Senador Afonso Cámargo. Então, veja V. Ex', que
muito mais do que a doutrina, o que tem determinado os atos deste Governo
é a pura conveniência de carãter estritamente eleitoral e de manutenção no
poder a qualquer custo.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado a V. Ex•
Prosseguindo:

•

"Precisamos de leis definitivas, de um sistema eleitoral e partidário duradouro e firme como os carvalhos.
Que nos dêem leis perenes; e não arremedos de lei para atender
interesses de hoje, que amanhã serão mudados.
Sublegenda só serve aos insteresses dos subpolíticos."
Diante do quadro acima exposto é que se pretende aprovar a nova lei
que estabelece a Sublegenda para as próximas eleições dos Governadores.
Talvez não se consume crime, a agressão contra a vida política brasileira
se- a maioria da Câmara dos Deputados, negar apoio ao projeto de lei gerado
pelo Poder Executivo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o contrário se der, o que se encontrará de efetivo no processo de institucionalização partidária no Brasil? A resposta jã foi lida, dita e preconizada por figura de alto relevo da vida pública
brasileira. ou seja, vai-se ter que, novamente, reformular a vida política partidária, através da organização de novas agremiações ou, melhor dizendo, de
outros partidos políticos.

O Sr. Alfonso Camargo - Permite V. Ex• mais um aparte, novamente?
O SR. GASTÃO MÜLLER fonso Camarg-o.

Com muito prazer, nobre Senador Af-

O Sr. A/fo"n.so Ci:Imargo- Eminente Senador Gastão MUller, propositadamente, esperei já a fase final do seu discurso para lhe fazer um aparte, até
porque tinha certeza que V. Ex~ iria dissecar tudo o que tem ocorrido com relação à sublegenda e não seria aparteado pela Bancada da Maioria.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

Estava previsto.
O Sr. Alfonso Camargo - Aliãs, desde que se discute o problema sublegenda, a Bancada da Maioria costuma: ficar silente, porque, efetivamente,
além do equívoco que se pretende cometer contra o modelo eleitoral brasileiro, a contradição entre aquilo que foi dito anteriormente pelo Senhor Presidente da República e o que ocorre hoje é realmente, demais para justificar ou
dar base a um debate nesta Casa. Inclusive, eu gostaria de registrar no seu discurso mais um fato importante, que a exposição de motivos da reforma partidária e a exposição de motivos do veto presidencial foram do Presidente da
República. Mas o Senhor Presidente da República, quando remeteu esse projeto, agora, que estende a sublegenda às eleições de governador, apenas transcreveu a exposição de motivos do Sr. M1nistro da Justiça. S. Exf. não quis fazer uma exposição de-motivos da sua própria lavra. E eU imaginava que S.
Ex• não fria fazer essa eXposição de motivos, porque seria uma contradição
muito grande S. Exf assinar duas mensagens absolutamente contraditórias.
V. Ex• citou pronunciamentos do Sr. Presidente do Congresso, Senador Jarbas Passarinho, opinião do Presidente do PDS, o Senador José Sarney e de
outras Lideranças do Partido do Governo. As Oposições têm, programaticamente, jã assumido um compromisso contra a sublegenda. Então, é evidente
que esta Casa, na sua maioria, ê coritra a sublegenda. O que nós aguardamos,
e esperamos, preocupados, evidentemente, é que esta Casa não se submeta,
mais uma vez, a assistir a aprovação, quem sabe se por decurso de prazo, esta
Casa, mais uma vez, de cócoras, a assistir a implantação de uma excrescência,
como dizia o falecido Senador Petrônio Portella, no modelo eleitoral brasileiro, sem estar presente para dizer não à sublegenda.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado, nobre Senador Afonso
Camargo, pelas informações que fornece e que abrilhantam o meu discurso.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me concede um aparte?
Pois não.

O SR. GA.STÃO MÜLLER -

O Sr. Henrique Santillo - O que estaria dizendo a respeito disso, eminente Senador Gastão MUller, o programa do PDS, agora hã pouco tão bem

O SR. GASTÃO MÜLLER -

Com muito prazer, Senador.
O Sr. Affonso Camargo- Percebi que V. Ex' falou que ela poderá serrejeitada pela maioria da Câmara dos Deputados.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

•

Exatamente.

O Sr. Alfonso Camargo- Mas V. Ex' não esqueça que ela poderá também ser rejeitada pela maioria do Senado Federal.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

Hã dúvida.

O Sr. Alfonso Camargo - Mas eu falei assim porque há, efetivamente,
Senadores da Maioria que se têm declarado contra a sublegenda. Basta que
não se façam pressões, que se dê liberdade aos 67 Senadores para votarem
com as suas consciências. Eu gostaria de frisar isso porque isso é muito importante. O Senado Federal também poderã rejeitar a excrescência que é a
sublegenda.
O SR. GASTÃO MÜLLER - Eu disse, assim, Senador Affonso Camarg-o, porque, rejeitadO numa Casa, já não vai à votação na outra.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Poucos, acho eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dos atuais partidos
sobreviverão à luta eleitoral de 1982, em decorrência do uso do instituto totalmente subversivo da sublegenda.
Melhor do que eu, a imprensa falou a respeito do assunto, e somente selecioriei algumas manifeSfações precisas quanto à repulsa à instituição, em todos os níveis, da sublegenda.
Enganam-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqueles que se julgam beneficiáriOs do citado artifíciO. f: preciso lembrar-se que as sublegendas, em
princípio, não aumentam os votos dos candidatos, mas, sim, dividem por três
o pOtencial eleitoral do partido. Todos os três candidatos, como se diz no inteiiOi'-de Mato Grosso, usão farinha do mesmo saco". Por estarem as três
pessoas usando a mesma farinha contida no mesmo recipiente, e portanto
sendo tirado por uma ou por três, a medida final é a mesma. Um pode tirar
mais que o outro, mas, no total, ê a mesma quantia. Daí afirmar que é um
ledo engano, genericamente, achar que a sublegenda beneficiará um partido
ou certos candidatos.
O Sr. Mendes Cana/e- Permite V. Exf. um aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER- Pois não. Ouço, com muito prazer, o
aparte de V. Ex•, nobre Senador Mendes Canale.

•

•

•
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O Sr. Mefzde$ CalzGle- NOOi-C-Senador Gastão Míiller, além dos diversos aspectos que V. Ex• demonstra a respeito da sublegenda, que fundamentalmente contraria o programa do nosso partido, V. Ex• tão bem traz e expõe
ao Senado Federal, inclusive, o pensamento de vários políticos que formam
na Bancada da Maioria que pensam da mesma maneira, mas agem de acordo
com o pensamento do Governo. Eu quero colocar dentro do discurso de V.
Ex•, se me for permitido, que nós combatemos a sublegenda. Nós, quando
sentávamos do lado de lá- éramos da ARENA- jã combatíamos a sublegenda. Então, se por princípio nós combatemos a sublegenda, hoje, pela linha
programâtíca do nosso partido,--o Partido Popular temos maior obrigação de
combater essa instituição. Mas, veja V. Ex• a razão por que a combatemos
desde o início: porque ela fere exatamente o princípio majoritário. Temos casos inclusive nesta Casa, em que existem aqui senadores que obtiveram votação menor do que o candidato de outro partido, numa disputa de voto majoritário, e que aqui se encontram, quando o outro que obteve a maioria dos
votos populares - e aconteceu também lá no Estado de V. Ex•, em Mato
Grosso- se encontra lá no seu Estado como um candidato derrotado. Então, a sublegenda, além de deformar a vontade popular, fere fundamentalmente o princípio majoritário. O CongiesSo, principalmente a Câmara dos
Deputados, já se manifestou, nós já repudiamos a sublegenda, e ela volta agora, e não tenho dúvida de que vai merecer a mesma sorte que obteve anteriormente, a não ser que prevaleça a vontade do Governo ao pensamento daqueles que formam a Bancada da Maioria.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado a V. Ex• pela ilustração
que deu ao meu discurso.
Outra coisa, Sr. Presidente, Srs. Senadores: nós estamos com, praticamente, seis agremiações organí:iad3-s e isso Significa que se poderá ter em cada
Estado 18 (dezoito) candidatos a governador, 18 (dezoito) candidatos a senador, 18 (dezoito) candidatos a prefeito, sem contar os candidatos a vicegovernador e a vice-prefeito, que são automaticamente votados com os cabeças de chapa. Será um festival de candidatos e, por conseqüência, um grande e impreSsionante festival de corrupiores e de corruptos. Haverá leilão de
votos, que existam ou não, numa demonstração de imaturidade dos candidatos e dos eleitores, todos se deixando levar pela emoção da disputa e envolvidos pelos mais sabidos, para não dizer mais malandros, tanto candidatos,
como eleitores.
Há outros argumentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nos levam a
tentar demover a Maioria de aprovar essa excrescência, a 'sublegenda. Uma
delas é já se vislumbrar em certos Estados o intitulado candidato chapa branca, ou seja, aquele que conta com o·apoio do governador e conseqüentemente
com todo o poderio do poder público estadual a serviço daquela candidatura.
E os outros candidatos, das outras- sublegendas, onde vão parar?
Dentro da linha de alguns argumentos contrãrios, vamos citar o seguinte: o partido, fatalmente, estarâ dividido em três, desde as suas bases munici~
pais, e daí perguntar-se aos candidatos a governador, principal figura, não há
dúvida, do pleito, que terão que optar por um candidato a prefeito e um a senador: "e os outros do partido?" O natural é que os outros fiquem contra
aquele.

O Sr. Gilvan Rocha-

Permite~IDe

O Sr. Gi/van Rocha- Algumas pessoas têm perguntado,

Daí chegar-se à conclusão de que cada candidato a governador em suble~
genda terá contra si a força de duas sublegendas; e se não for o can-didato chapa branca, a do Governador, terá também a dos outros partidos, lógico. Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o que os pobres candidatos a governador em
sublegendas vão encontrar, além das dificuldades naturais, serão essas cita~
das, que, anormais, fogem ao comum, injetando doses acima da força do can~
diâito_ de poder controlar essas pressões.
Corno, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, consolidar-se neste Bra~
sil partidos sólidos que· possam de fato e de direito participar da vida políticoadministrativo do País, se eles são cíclicos? .E bom que se lembre que nos Estados Unidos e na Inglaterra, para citar dois exemplos, somente, os partidos
maiores são seculares, sendo que esses maiores americanos surgiram com a
proclamação da Independência.
Estes argumentos e outros? que poderiam ser arrolados aqui, neste mo~
mente, só têm um objetivQ: deixar bem claro que o_ Partido Popular e quem
fala no momento somos visceralmente contrários à instituição da sublegenda
em qualquer nível, destacando agora que a aprovação doa prolongamento da
mesma para a eleição de governador representa, de fato, um retrocesso no andamento da consolidação da vida democrática da Pátria. Já disse e repito: a
sublegenda é uma medida subversiva.
-re-frilino, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este modesto desarrazoado, repetindo o que o Jornal do Brasil disse com muita propriedade - e que me
desculpem os defensores das sublegendas: sublegenda só serve aos interesses.
do subpolíticos.
Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sempre há uma esperança de
que se chegue a não aprovar a sublegenda para governador. Quem o afirma é
o nobre Deputado Haroldo Sanford: "Vamos votar contra a sublegenda, instituto de alto efeito desintegrado r da unidade partidária. Estamos organizando um grupo para dar presença e assim evitar que a sublegenda seja aprovada
por decurso de prazo":

O

sr.

Murilo Badaró -

Permite V. Ex!- um aparte?

O SR. GASTÃO MÜLLER- Até que enfim, Senador Murilo Badaró;
fãz tempO- que eu estou esperando a honra do aparte de V. Ex•, que é candidato em sublegenda a Governador de Minas Gerais.

O Sr. Murilo Badaró- Se eu soubesse disso, teria vindo mais cedo ao
discurso de V.

Ex~

o~ SR. GASTÃO MÜLLER -

ti uma honra.

O Sr. Murilo Badaró- A honra é minha. ~apenas para dizer, Senador
Gastão MUller, que V. Ex•, aliás, auto-intitulou o discurso de desarrazoado.
Acho que foi um bom arrazoado.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

Obrigado!

O Sr. Murilo Badarô- V. Ex• fez considerações de natureza política. Eis
Ex~.

com relação aos problemas nacionais se é maiS importante a discussão deste assunto
que com grande acuidade V. Ex~ traz ao Senado, ou o são os dilemas sociais
do País. Eu creio que já é hora de responder: estas questões são extremamente
mais importantes, porque só se conservará este País na normalidade democrática na med_ida em qu·e as decisões nacionais sejam tomadas em grupo, na
medida em que este grande País não sofra humilhações como a que ontem sofreu nos Estados Unidos, na reunião do Fundo Monetário Internacional. Então, V. Ex• está acobertado de razão em trazer ao Senado a discussão dos casuísmos governamentais, entre os quais a grande estrela é a adoção da sublegenda. Esta é uma aberração tão grande, Excelência, que se confronta com o
"distritão", que está recebendo as bênçãos do Planalto. De um lado, é instituída a sublegenda para preservar partidariamente, segundo eles, a unidade
partidária; de outro lado, quer-se o "distritão", que acaba realmente com os
partidos. Vê V. Ex• que o País, que atravessa a mais agUda crise da sua história, não pode refo"rmular a sua pOlitica sem reformular O seu modelo político.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha,
V. Ex• veio abrilhantar o meu discurso com um aparte muito atual.

V. Ex.' um aparte?

O SR. GASTÃO MÜLLER -Com prazer, nobre Senador.

•

nuamente a humilhação que sofremos ontem, nos Estados Unidos da Améri~
ca do Norte.

Exatamente.

O Sr. Gilvan Rocha - E é por isso que V. Ex• está cheio de razões. _O
mais importante problema brasileiro é o problema político, sem o qual nós
não resolveremos coisa alguma, inclusive sem o qual nós sofreremos conti-

a razãO do meu silêncio. Respeito o ponto de vista de V. Ex•, ainda que não
concorde com ele.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Perfeitamente. Voltairejã dizia: V. Ex•
tem o direito de externar o seu pensamento, embora não esteja de acordo com
ele. Mas, V. Ex• não disse nada, o aparte de V. Ex• não significou nada, porque V. Ex• é candidato pela sublegenda e todo mundo sabe que o seu gover~
na_dor ~ contra a candidatura pela sublegenda .

O Sr. Murilo Badaró- Não é isto, Ex• Apenas V. Ex• expendeu argumentos políticos e, como tal, o seu pensamento ...
O SR._ GASTÃO MÜLLER- Quais são os outros argumentos favorãveis?

O Sr. Murilo Badaró- ... é resPeitável, não quero dis ;utir nem contrariar Os argumentos de V. Ex•

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex• um apartef0 SR_ GASTÃO MÜLLER - Pois não.
·O Sr. Gilvan Rocha - É exatamente isso, Ex•: queremos ouvir os argumentos a favor da sublegenda. O fato de citar Voltaire não é suficíente- V.
Ex• tem o direito de falar, mas eu ouço e sou contra- nós não queremos isto,
não. Queremos é que o Governo nos convença~ primeiro·, da seriedade da
sublegenda; segundo, da sinceridade da sublegenda, quando nós sabemos que
este Governo que está aí ontc!in era contra, hoje é a favor. Então, estamos a
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--~----------------~------cobrar do GOverno, representadO p-elo Líder Murilo Badaró, que nos convença, muito menos a nós, mas à Nação, que a sublegenda é um procedimento, primeiro, -ético; segUndo, democrático. S. Ex• está desafiado a isto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre Senador Gastão
Mcrller, peço a V. Ex.• que conclua, pois fui informado de que V. Ex• jâ está
mais de 10 minutos além do tempo. Peço também que não aceite mais apartes.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Vou terminar, Sr. Presidente, ouvindo o
Senador Murilo Badaró.

O Sr. Muri/o Badaró- O Senador Gilvan Rocha atravessou o aparte, o
que foi para mim um prazer muito grande. Apenas para dizer o seguinte, Se-nador Gastão MUller. Co!TI relação à seriedade, eu quero lembrar um dado
histórico. Quem propôs a sublegenda no País, em 1946, foi o Deputado Raul
Pillar e, 10 anos após, uma mesa-redonda na Fundação Getúlio Vargas, presidida por Carlos Medeiros e tendo como relator Barbosa Lima Sobrinho,
apreciando o problema da sublegenda recomendou-a como um instrumento
adequado à vida partidária brasileira. Eu voto a insistir, como ulna homenagem a V. Ex• expendeu argumentos políticos, pelo que não devo contestá-los.
O Sr. Gilvan Rocha -

Como -sempre, não respondeu.

O SR. GASTÃO MÜLLER - Senador Murilo Badaró, vou encerrar,
mas, quero dizer não é por serem ilustres esses brasileiros, que fizeram o absurdo de propor a sublegenda, que estavam certos. Já morreram, mas erraram. A sublegenda é uma excrescência.
Terminando:
O Deputado Haroldo Sanford, além de ser da bancada do Partido do
Governo, é o l'i' Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.
A esperança,· repito, é a última que morre e ainda a~ora, estribado nas
declarações públicas do atual Senhor Presidente Aureliano Chaves, contra a
medida, çresce a razão de ser da nossa esperança.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I 8 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 9, de i981, e da Mensagem
Presidencial n'i' 216, de 1981, relativa à escolha do Sr. Sérgio Armando Frazão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, República
Francesa.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice M ichiles- Evandro Carreira·- Gabriel Hermes- Dinarte Mariz- Aderbal Jurema- Teotôni_o Vilela- Gilvan Rocha- Jutahy Magalhães- lomanto Júnior- João Calmon- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Arno Damiani.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ finda.a Hora do Expediente.
.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item I:
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 49, de.l981 (apresentado pela Comissão de Finanças como
conclusão de seu Parecer n'i' 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso C amargo), que autoriza, o Governo do Estado do
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo, no
valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos),
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo_
PARECERES, sob n's 362, 663 e 664, de 198!, das Comissões:
-de Comtituição e J~stiça, /?pronunciamento: pela constitucionalidade e jurididdade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos: 2? pronunciamento: favorãvel à Emenda n9_l da Comissão de
Finanças, com voto vencido, em separado, do Senador Mendes Canale; e
- de Finanças (2~' pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n'i' 1-CF, com voto vencido
dos Senadores José Fragelli, Affonso Camargo e· Pedro Simon.

O projeto fái ap"róVã.do em sessão anterior, tendo sido adiada a votação
da emenda por falta de quomm.
Em votaçãO a emenda.
Concedo a palavra a:o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Certa vez, disse aqui, em urna discussão de projetas que por aqui passaram sem deixar ra~_tro, aquele. pensamento_ do filósofo francês: uAo longo da
nossa vida, nós nos habituamos a ver tudo; depois, o contrário de tudo".
Agora, no Senado, nós estamos vendo o contrár:io de tudo.
Há uma legislação no Senado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma legislação que nós fizemos, aprovada por todas as comissões e os mais eminenteS
Senadores da Casa, os do lado de lá e. os do l.ado de cá, os dà Proyíncia Cisplastina e os da Província Oriental do Uruguai,- todos os Senadores aprovaH
ram. Diz sobre a necessidade de que os projetes de empréstimos apresentem
um plano_ de aplicaç.ão desses recursos e uma cabal fundamentação do plano
de aplicação.
Sr. Presidente, eu queria, se pudesse, que me passasse às mãos o projeto.
E des~ontado o meu tempo, pois eu estou perdendo tempo. Sr. Presidente, os
minutos da Oposição e do pessoal de cá são exíguos, os de lã são dilatados,
custam a passar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• não me pode acusar
disso. Tenho a certeza de que V. Ex• não me pode acusar disto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Outros que substituem V. Ex• são ligeiros conosco, mas morosos, tardios, de passos demorados, com os de lá.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Faço uso do relógio para
marcar _o tempo, não o uso como jóia.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Srs. Senadores do PDS, desse partido
de cujo programa o Papa, na sua encíclica, perfilou muitas idéias básicas, o
que muito honra o povo brasileiro porque, Sr. Presidente, pelo que estou pensando, parece que o PDS está abençoado por Sua Santidade, e o pess·oal da
Oposição está por conta do Belzebu, ou outro equivalente.
Sr. Presidente, Sr-s. Senadores, há uma resolução nossa que diz que deve
haver, nesses projetas de empréstimos, o plano de aplicação. Pois bem! O primeiro plano de aplicação. apresentado por um governador quejã não está em
Mato Grosso, diz que a Lei n'i' 189 estabelece o seguinte:
de acordo com o
plano de aplicação anexo".
Eatabelece um plano de aplicação no valor de lO milhões de cruzeiros.
Vem depois outra lei, com um novo governador, uma nova lei modificando
aquela primit~va. Essa lei estabelece apenas o empréstimo, mas não fala do
plano de apliCação. Então, revoga tudo. Entra em colisão com o disposto na
última lei. Então, cai o plano de aplicação da primeira lei.
Os que·estudaram Direito, os que estudaram Economia, sabem que é revogado tudo aquilo que entra em colisão com a lei posterior. Então, não há
plano de aplicação~ e o Senado Federal quer emprestar dinheiro sem haver
plano de aplicação, vul_nerando a resolução interna, vulnerando a lei e, mais
que tudo, vulnerando a consciência de cada um.
Sr. Presidente, já que o nobr~ Senador, Líder do Governo, leu aqui os
pontos concordantes, essa paralaxe entre a encíclica papal e o programa do
PDS - que muito honra o povo brasileiro. mas que os padres, vigários e bispos talvez não estejam muito de acordo com a interpretação do ilustre Líder
do Governo ..:.... you ler para· S. Ex• um trecho da Bíblia que li, hoje pela manhã, quando o céu dourava esse céu azul de Brasflia, e alguns Senadores passavam por baixo, refrescando as suas fibras, Se reforçando, fazendo o seu cooper e o seu processo de respiração balançando as árvores eu lia em Mateus,
capítulo 9, versículo 16:
~·Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semell).ante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptUr'a".
OU continuando Mateus, capítulo 9, versículo 17:·
.. Nem deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os
odres e entorna-se o vinho."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o vestido velho é a lei antiga do Governo
anterior à de Pedro Pedrossian. t uma lei que tinha o plano de aplicação desses- -recursos, mas veio o remendo, o remendo que eles querem fazer é o remendo de pano noVo em vestido velho. E a emenda, Sr. Presidente é pior do
que o soneto, essa que n~s vamos aprovar.
Srs., homens de consciência. do PDS, abrem mão do plano de aplicação.
O nohre Líder do Governo leu aciui a p:;tlavra do Sr. Ministro, que·e!;tá de
acordo çom as obras de Mato Grosso. Pode ler até a palavra do Senhor Presidente da República, de que_está de acordo que o governador vá construiressas estradas. Pode ler até _a palavra de Sua Santidade, o Papa, de que está de
acordo. Mas para o Senado, para nós que queremos emprestar o dinheiro,
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tem que haver uma lei que aprove o plano de aplicação. Isso não hã. Pelo
contrârio, a lei posterior, a lei de 1981 revogou a de 1980. Portanto, não há
dialética nenhuma, não hã oratória nenhuffia do Líder do Governo que possa, Sr, Presidente, fazer o- Seriado crer Qu~ há aqui" um J?l~nO de aplica_ção.
Pelo contrârio, abriu mão do plano de aplicação.
·
Então, o governador fica com o_ direito de aplicar.em que bem qUiser, até
em eleição ele pode aplicar, aplicar a quantia de 30 milhões de dólares, de 150
milhões que a Assembléia autorizou ·eté_v3.i aplicar 30, aPe:OaS para começàr a
abrir o caminho. Depois ele aplica os 120 que vêm por aí.
Sr~ Presidente e Srs. SenadoreS,. sbmQs uma Càsa de homéns co-nscientes.
Eu disse aqui, ontém, que aqui ·estãO cirico e·x:.Minis.trós aeEStado, aqui estãO
quinze ex-GOvernadores, que go~ern'aram os Estados e tiveram à responsabilidade de administrar e' fiscalizar a coisa pública; aqui hã mais de uma dezena
de Secretârios de Estado e mais de duas dezenas de eX-prefeitos municipais.
Ninguém pod~ administrar-sem urri:a)C:i ciue o autorize, pOiS em coisa pública
é diferente .de fortuna particular.
Portanto, Srs. Sen3dotes, o que pedim~s apenaS, foi que o projeto fOsse
remetido à Comissão de Economia parà dizer se há algum plano de aplicação
desses r~cursos, nesse projeto. Houve o primeirO, mas foi revogado pela-lei se-gunda. Achamos que os nobres Senadores não queiram vulnerar; não só essas
duas leis, mas vulnerar a própria resolução da CaSa, que Pede o 'piano de aplicação; Se abrirmos mão disso, N assa Senh,or~ ...
Sr. Presidente, não é preciso madrugar para: encontrar o Senador Benedito Ferreira, estou ve-ndo á nobre Senador aparecer aqui a esta altura do_deba~
te, e hã tanto tempo S. Ex' estava ausente da Casa~ que até sinto um tremor
ao avistá-lO. Foram todos convocados' para aprovar este projeto hoje.
Nobre Líder do Governo nobre Líder d_o PDS, desse PDS cujos peritos
bâsicos estão de aCOrdO com a eOcíclica papal, com a bula papal, que não
aprovein essa monstruosidade que vamos cometer de pôr nas mãos de um governador, que pode ser muito honesto, muito 'Criterioso etc, mas vamos pôr o
dinheiro em suas mãos ·sem ter um plano de aplicação. Nisso o Semldo abre
uma clareira. Em cento e cinqUenta e um anos~ de vida do Senado, Sr. Líder
do Governo, Senador Nilo Coelho, é a primeira vez que nós colocamos, na
mão de um governador Sem uma plano viârio, 30 milhõ.es de cruzeiros para
fazer dias depois uma aplicação do.s 120 que lhe restam, de acordo com a autorização da Assembléia. Não há pla'no n!!nhum. Não hát Porque a lei sCgllnda revogou a primeira.
Então, Sr. Presidente, O que eu pediria; aqui ao Senado é que atra_s~ría
mos mais uns po'ucos dias, o projeto -iria à Comissão de Economia para ver se
há um plano ·viãrio e nós fiéaríàri10S. desmentidos.
Mas, esta conversa aqui do Líder, de que hã a palavra do Ministro, de
que o governador que é homem de bem e que vai aplicar O dinheiro, isso não
vale. A palavra do Senhor Piesideqte' da República que está doente- .este
que assinou issO a(Jui está doente- e i!stá merecendo toda a nossa fé, a nossa
esperança e as nossas preces, para que melhore no menor -prazo possível,- mas
não merece fé a palavra dele aqui, diZendo que_ o governador vai empregar
bem esse dinheiro. o que faz o Sen~do adotar esta pOsi'ção e emprestar o di~
nheiro é uma lei com o projeto e o plano de aplicação. Mas não há esse plano
de aplicação!
.
.' . 1
.
·
O nobre Senador Alberto Silva, certa vez aqUi, pediu um prqjeto idêntico
para o GovernO do Piauí.' E o goveJ,"~ador Já, atendeu e mandou o plano de
aplicação; Mas, aqui, 'não; Aqui, quereffi que o Senado enguía, Sr. Presidente,
querem que cinco ex~Ministros de Estado, e uma dezena de ex-Secretários de
Estado ... (O sr: Presideil.t"e faZ soar a ca:mPãinha.) sr. Presidente, estou concluindo. Vê V. _Ex• que os meus minutos têm perna comprida e os minut~s do
Governo têm perna cUrta. · · ·

O SR. PRESIDENTE (Jar~asPassarinho)- V. Ex•, pelo Regimento, tinha 10 minutos ·e está com 14 minutoS. Eu dei 4 minutos para o tempo que levou entre V. -Ex• pedir ~ receber o processo.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Está ~certo, muito obrigado.

Ex•,

O SR. PRESIDENTE:- (Jarbas Passarinho)- E, peço a V.
que
trate o processo com um pouco de carinho, porque com mais três iritervenções de V. Ex', e~ não poderei reconstituí.:lo.

•

O SR. DIRCEU CARDOS.Ó- Sr. Presidente, mas. era o que devia merecer ~sse pr_ojeto, deVia_ ser rasgado, porque não tem Um plano de aplicação,
nós vamos eniprestàr sem um plano de aplicação. Abrimos, em I 51 anos de
vida do ~enado,. issO a~-:-- .sem plano de aplicação. Não há _ciialética nenhuma,
não há oratória nenh1,1ma, n~o há eloqíiênci~ parl~mc::ntar nenhuma que diga
que há um pla!lo de a.Plic~~ão desse ptoces~o. O ~ue hã, é isso, éa.vontade_de
emprestar, é~ cómprorpis~o. então, elo S,r·. gÓvern.ador, mas palavras de Mi~
n~stros ~u ~e.Pre~~depte, ou qQem q~er'qu,e seja, o que vale é esta palavra,

"contra a lei": A segunda lei revogou tudo"da primeira, e nem fala em plano
de aplicaçãO. Está aqui á lei e vou ler sobre .o 'dispositivo, para encerrar.'"
A-primeira lei, Sr. Presidente- não vou ler, só vou citar --e ~tá no
Diário Oficial do Governo, que eres citam .e batem - "isto é o Diãrio Oficlal'f. Est:l é a primeira e, a primeira de quando Sr. Presidente? Essa diz:-'"a .
pdmeir3 lei". Deveria rasgar meSmo, S~. Presidente. Se não fosse crime-de
responsabilidade, e_u levava para casa e só a polícia me trazia esse processo. "E:
tão absurdo emprestar sept um plano de aplicação ...
Quantos .estão violentandO .o Sena,do, violentando aquele vulto que está.
ali,·R.uy Barbosa, Vi9Ien~ando a el_e tambÇm. Os noSSÇ>S am.igos_aqui, sr. Presidente, estas testas coroadas que têm aqui, estão violentando o passado rlaquele homem que ali está.
Sr. Presidente, a primeira Lei diz: "SegUndo plano de aplicação anexo".
A- Segunda lei n9 219 no mesmo Diário Oficiai do EstadO de Mato Grosso dO
Sul, d~ 6 de maio de 1981, diz O seguinte:' "Os rec.ursos provenientes dbsta
operaçãO de c.rêdito destinam-se ~ implaittação do sistema viário de apoio à
prOdUção agríCola".
A Primeira lei diz que "a verba destina~se ao plano de aplicação, emanexo a esta lei", isto é, a segunda lei revogou a primeira!
Sr~ Presidente, invOc,o ·ao cOmportamento, à consciênéia desses exMinistros de Estado; desses quinze ex-Secretários de Estado; desses vinte prefeitos· que jâ passaram e sabem que ó prefeito tem de resp~itar Uma lei, a~guns
que foram Ministros eminentes desta República estão, agora no meio doba~
talhão do Governo, jâ ~bCnçoaâos por S. Santidade, de acordo com a bula
papal; lida cOni tanta ênfase, com tanta emoção e tanto carinho pelo ViceUder Murilo Badaró.
Sou contra a emenda e vou pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação a emenda oferecida ao Projeto de.Resolução n• 49, de 1981.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
·
O Sr. Dirceu Cardoso {ES)- Peço verificação da votaÇãO; Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai ser procedida a verificação solicitada.
COnViOõ Srs. Se!iadores a ocuparem os seus devidQs lugares, uma vez
que a nova vOtação far-se-á pelo sistema eletrônico. {Pausa.)
Os Srs. Senador~ jã podem votar. (Pausa.)

·os

( Procede~se à votação)

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
.Aderbal Jurema--:- Alexandre Costa- Aloysio Chaves- Amaral FurJan- Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Gabriel
Hermes- ~elvídio N~nes- João Lúcio- Jorge Kalume- Benedito Ferreira-José Lins- José Sarney-- Lulz CavalCante- Martins Filho- Milton Cabral ---, Murilo Badaró - Nilo· Coelho - Passos Pôrto.
VOTAM "NÃo'·. oS SRS. SENADORES:
Dirceu Car4o~o _: Heni-iqtie Santillo - Humberto Lucena.

·O SR .. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votaram "SIM" 20 Srs.
Seriadores; ••Não" 3.
_Não há quorqm em plenário.
A Presidência, de acoido com o Regimento Interno, irá suspender a sess-ão por alguf).s minutos e fará adonar as campainhas, a fim de aguardar a
chegada ao plenário dos Srs. senadofeS que se encontram em seus gabinetes.
· Está Suspensa á sessão.

e

'(Suspensa_às 16 horas 5 minutos, a sessão é ,.eahefta às 16 horas
e 15 _minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ reaberta a sessão .
. v-:ií-se.proceder à verificaÇão, Solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, pelo' processo eletrônico de votos.
Os Srs. Líderes jã podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Sena~ores jã_ podem votar.
, (Procede-se à votação)

VOTAM ·'SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal J urema - Alexandre Costa _;_ Aloysio Chaves- Amaral Fur~
I~m - Amara·l Peixoto·- Benedito. Canelas - Bernardino Viana- Dinarte
Mariz_:. Eunice Michiies- Gabriel Hermes.....:.){eJvidio Nunes --João Calmoo...:._ João.LuciO- Jorge Kalume- B~nedito F~rreira- José Lins- José Sarney - J utahy Magalhães - Leite Chave~ ....... Lomanto J unior - Luiz
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Cavalcante --Martins Filho- Milton Cabral- Murilo Badaró- Nilo
Coelho - Passos Pôrto.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Dirceu Cardoso - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Votam "Sim" 26 Srs. Senadores; ·~Não", 2 Srs. Senadores. Não hã quorum para votação.
Em conseqüência, a ·votação da matéria fica adiada para outra oportuni·
dade, bem como a apreciaÇão dos demais itens da Ordem do Dia, por se en·
contra rem todos dependentes de votação.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada·

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 205, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.35_6,
de l980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em CrS 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzeniOS e tríllta
e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolida·
da, tendo
PARECERES, sob n•s 1.357 e 1.358, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidp!os, fãvorâvel.

2

9

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1979 (n9
3.467/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e AsSistência
Social), favorãvel, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha·
ves: e
- de Saúde, favorável.
3

Votação, 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) i elevar em
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um niilhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte dnco cruz~irõs) 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nC? 27, de 1981 (n<?
I.OOI f79, na Casa de origem);- que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÃVElS, sob nos 640 e 641, de 1981, das Comissõcs:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.

4
Votação, cm 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 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,
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 93, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.00U,OO (driqüerita milhões de cruzeiros) o mont3.nie 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 11-funicfpios. favorãvel.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 95, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia tomo conclusão de seu Parecer nC? 625,
de 1981), que-autoriza a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob nos 626 e 627, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
7

Votação, 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 CrS 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e noventa cruzeiros e noventa e
cinco centavos), tendo
PARECERES, sob 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.

•

•

e

10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1981 (apresentadO peia C-OffiiSsãO 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 (quafenta e oito milhões e seiscentos ini1 Cruzdros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 422 e 423, de 19Sl, das CÓmissi'ies:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de MunicípiOs, favoráv·ei.

11
Votação, em turno úniCo, do ProjetO de Resolução r}9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia coino 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 quarent8: e nove milhões, setecentos e cinqüenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de- sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nC? 91, de 1981 (apre·
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 610,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Balsas (MA) a elevar em Cr$.
2.722.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 611 e 612, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Munidpios, favorável.

13
Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nC? 24, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Franca (SP) a elevar em Cr$
29272.025,36 (vinte e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil, vinte e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos) o mqntante 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, favorável.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt? 409,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) ~elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta mHhões, no~ecentos e cinqüenta e cmco md, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
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PARECERES, sob n•s 410 e 4!1, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável.
15

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 4, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 12, de
1981), que autoriza a Prefeitura MU-nicipal 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 Constitui(ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de .Municípios. favorável.

•

16
Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n~' 5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia conci-conCf_Us~_o de seu Parecer n~' 15, de
1981), que autoriza a Prefeitura Municiç,al de Alterosa (MO) a elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeir'os) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's !6 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constítuicào e Justica, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
- de Municípios, favorável.
17

•

•
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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 Vinte e-quatrO centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's !9 e 20, de 1981, das Comissões:
- de Constituicão e Justica, pela C6nStítueionalidade e jurídicidade; e
- de Munici'pios, favi:irável.
18
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 mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's 280 e 281, de 1981, das Comissões:
- de Constituicão e Justiça, pela coilstitticionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

19

•

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 crédito no valor de Cr$ 9.8!3.300,00 (nove milhões, oitocentos e treze mil e trezentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 595, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
20

•

Votação, em turno único~-do Projetá de Re&olução n9 101, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió {AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 198!, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; c
-de Municípios. favorãvel.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 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 c oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituicão e Justiça, pela cohstitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

22

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 l02, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, seteéentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituicào e Justiça, pela constitu-Cionalidade e juridicidade; e
.:...._de Municípios, favorável.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'<' 108, de 1981 (àpresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove cen~
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constituçíonalidade e juridicidade.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué Montello, referente ao ingresso do ex-Mínístro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federai,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
baixadas em comemoração ao 17'~' aniversário da Revolução de março de
1964.
26
Votação, em turno único, do Requerimento n'<' 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participaÇão de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, IA PAS e
!NAMPS).
27
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "O ~ardeste é Vítima do Estouro do Orçamento Mone~
tário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de !98L
28
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, sOlicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' !56, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o segurO-desemprego, e determina outras provi~
dências.
29

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 22, de 1981,
do Senador Jorge K alume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.

30
Votação, em prirrlciro turno, do Projeto de Lei do Senado n'~' 117, de
1979, do Senador Jorge Ka}ume, que dispõe sobre a aplicação, como incentivo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pclas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de !981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridic_idade, com
voto em separado do Senador Aderbal Jurem a;'
-de Assuntos Regionais, favoráVel, com voto vencido do Senador José
Lins;
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-de Economia, favorãvel, coin voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças, favorável.

31
Votação, em primeiro tu-rno·(apteciação preliminar dajuridicidade. 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 o~ covei!os e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão:
- de Constiluicão e Justica, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador A der~
bal Jurema.
. 32
Votação, em primeiro tUrno (apfeciação 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 1ust~~a. pela inconstitucionalidade.

33
Votação, em primeiro turno (apreciaÇão preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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.
34
Votação, em primeiro turno (apreciação prelil" nar. da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. '296 do Rer· 1nento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria eSpecial J..1ra. os garçons, tendo
PARECER, sob n' 1.009, de 1980,' da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
3~

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•.40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'
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 monta,nte de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, faVorãvei.
'
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexáme da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (J.arbas Passarinho) - c Concedo a palavra ao
nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
,.
Presidente, Srs. Senadores:
Trago ao conhecimento da Casa, para que conste dos Anais, dois documentos que reputo da maior -importância.
O primeiro deles diz respeito à posição da Igreja sobre conflitos de terra
no País.
1:: o seguinte o comunicado da presidência e da Comissão Episcopal e
Pastoral da CNBB:
COMUNICADO DA PRES!Df:NCIA E DA COMISSÃO EPISCOPAL
DE
PASTORAL DA CNBB SOBRE CONFLITOS DE TERRA.
1. '~Em .certos país-es em vias de desenvolvimento, hã milhões
de homens que se vêem óbrigados a cultivar as terras de outros e que
são explorados pelos latifundiários, sein esperança de alguma vez
poderem chegar à posse nem sequer de um pedaço mínimo de terra
"corno sua propriedade" ... Longas jornadas de duro trabalho físico
são pagas miseramente. Terras cultiváveis são deixadas ao abandono pelos proprietários; títulos legais para a posse de um pequeno pedaço de terra, cultivado por conta própria há anos, são preteridos
ou fiem sem defesa diante da "fome da terra" de indivíduos ou de
grupos mais potentes" (Carta Encíclica "Laborem Exercens" de 14
de setembro de 1981, do Papa João Paulo II, n' 21).
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2. Ã luz desse texto pontifício, a preocupação dos Bispos do
Brasil com as questões da terra, manifestada em 1980, no documento "Igreja e Problemas da Terra", talvez seja, agora, mais compreendida em sua justiça e atualidade.
3. Em virtude da orientação oficial da Conferência dos Bispos
contidas no documento .. Igreja e Problemas da Terra", orientação
que é a mesma do Santo Padre João Paulo II, muitos leigos, religiosos, sacerdotes e bispos, sem distinção de nacionalidade, estão se
comprometendo com os posseiros na luta por seus direitos, considerando ser isso um trabalho de igreja.
4. Ultimamente, aparecem, de Norte a Sul do País, acusações
falsas contra· elementos da Igreja como se fossem os promotores de
invasão de terras. Procura-se desta forma descarregar na Igreja e em
seus ministrOs a responsabilidade por um estado de coisas que é fruto de uma estrutura fundiária injusta e da ganância de grandes emrpesas, favorecidas pelos incentivos fiscais. Há uma grande diferença
entre comprometer-se com os posseiros e incitá-los à violência.
5~ A CNBB sempre repudiou o ódio e os processos violentos e
não os estimula. Por isso recusa qualquer responsabilidade em fatos
dessa natureza. As comunidades da Igreja partem de uma perspectiva evangélica cuja rônica é o amor fraterno e ajustiça. Mas ao investigar certas situações de conflito em grande número de Estados da
Federação, não se pode deixar de compreender que os posseiros atacados injustamente por pistoleiros e jagunços, e sem a devida proteção dos órgãos oficiais, recorram ao direito da legítima defesa. Lamentamos profundamente todos os mortos, vítimas desses conflitos.
Desejamos, porém, que se dê igual importância tanto à morte de um
preprosto de empresa quanto à de humildes posseiros.
6. De incícios de 1977 a julho de 1981, a Comissão Pastoral da
Terra (CPT) Nacional registrou 916 conflitos por questões de terras,
envolvendo 251.891 famílias, com 1.972.989 pessoas. No mesmo
período verificaram-se 45 assassinatos de trabalhadores rurais e
agentes de pastoral, incluídos três advogados. Ao que consta, apesar
de conhecidos nomes, datas e lugares de todos esses crimes, nenhum
deles foi apurado de forma conclusiva. Todos esses dados estão à
disposição dos interessados.
7. Ainda neste mês, Dom Pascásio Rettler, Bispo de Bacabal 1
no Maranhão, apresentou ao Min-istro Chefe da Casa Civil da P~:esi
dência da República, vasto dossier sobre conflitos de terras em sua
diocese. O que impressiona é o fato de que vários desses conflitos
somente não se encontram resolvidos por descumprimento da legisltação vigente, conforme amplamente documentado no referido dossiêr. Aliás, diversos dossies semelhantes, nos últimos anos, foram
encaminhados ao Ministério da Justiça pela Secretaria Geral da
CNBB.
8. Conforme dados que são de noss_os conhecimento, os Padres Aristides carnio e Francisco Gouriou apenas cumpriram seu
deyer de ç_rie)J._tar o povo na defesa de seus direitos. Cartas antigas
dqs mesmmos sacerdotes, cujos originais estão em nosso poder,
comprovam que, de longa data, eles vinham alertando as autoridades locais, por visitas e por escrito, sobre a difícil situação dos posseirOs e o perigo de conflitos armados. O Bispo de Coriceição do
Araguaia, Dom José Patrício Hanbrahan, com sua reconhecida objetiVadade e sua responsabilidade de Bispo e de Presidente do Regional Norte II da CNBB testemunha que as acusações contra os
padres não têm cabimentno porque estavam apenas executando a
Pastoral da Terra. Todos os Bispos do Regional Norte II da CNBB
testemunha que as acusações contra os padres não têm cabimento
porque estavam apenas executando a Pastoral da Terra. Todos os
Bispos do Regional Norte II (Estado do Parâ e Território do Amapá) se solidariza~am com Dom Patrício.
9. Por essas razões protestamos contra o tratamento a que os
mesmos padres foram submetidos, com cerceamento de defesa e de
visitas, sem falar nas irregularidades da instrução policial e no carâter reservado do processo movido contra eles.
IO. A Ig~eja rejeita a posição dos que afirmam aceitar sua
doutrina~ mas atacam os cristãos que se empenham na lutas pela
justiça. Bispos, padres ou agentes de pastoral, fiéis às exigências da
doutrina cristã, quando assumem a defesa dos pobres e oprimidos,
são implacavelmente acusados de ideologias anti-cristãs.
11. A CNBB apela para que se tomem medidas urgentes a fim
de solucionar o problema dos posseiros e dos "sem terra". t injustificável que, em um país de tanta terra como o Brasil, não Sobre terra
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para os lavradore que dela necessitam para sustentar a si e suas
famílias e produzir-os alimentos de que o País precisa, enquanto
imensas glebas não cultivadas se acumulam em poucas e poderosas
mãos.
12. A solução de tãO graves problemas, em vista de uma paz
duradoura que todos nós almejamos, só será possível por meio de
decisões corajosas e eficazes que Corrijam as atuais política e estru~
tura agrárias. Recentemente, no documento ~·Reflexão Cristã sobre
a Conjuntura Política", o Conselho Permanente da CNBB, insistiu
em que o povo tem o direito inaHenávd de participar realmente dessas decisões, através dos corpos sociais internlediários e organismos
de classe. No cumprimento de sua missão pasotral de educar a consciência cristã no campo da política é que váría"s Igrejas locai~ vêm
elaborando e difundindo subsídios apropriados que ajudem o povo
no exercício de seu direito e dever de participação política .
13. Alguém que reflete sobre a realidade da América Latina,
atual como se apresenta na hora tua!, é levado a concordar com a
afirmaçãO de (j_ue a realização da justiça rieste continente está diante
de um claro dilema: ou se faz através de reformas profundaS e corajosas, segundo princípros que exprimem a supremacia da dignidade
humana, ou se faz- mas sem resultado duradouro e sem benefíciO
para o homem, disto estou cç>nvencído- pelas forças da violência"
(Discurso de João Paulo II em Salvador BA, a 7 de julho de 1980,
aos construtores da sociedade pluralista de hoje).
Brasília, DF., 24 de setembro de 1981
O Sr. Henrique Santillo- Permite-me V. Ex' um aparte, nobre Senador
Humberto Lucena?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com prazer.
O Sr. Henrique Santi!lo- Eminente Senado_r Humberto Lucena, a Igreja Católica do Brasil, ao colocar-se 3.té com veemência, ãb lado de unia reforma agrária Urgente neste País está, obviamente, dando cumprimento à sua
opção, assumida desde Medellim, pelos pobres e oprimidos da América Latina. Ao enfatizar a necessidade de uma reforma agrária urgente não está ela
fazendo outra coisa senão tomando conhecimento, com sensatez, com bom
senso, da realidade vivida pelos brasileiros no campo. Não são apenas 916 casos de litígio pela posse da terra, neste País. Reconhece isso a própria CNBB.
Esses 916 casos são os que a CNBB pôde catalogar, neste momento, para oferecer uma resposta às acusações a que ela tem sido submetida. Na verdade esses casos_ somam üm número mtiíto maior: Eu diria a V. Ex' que só no quadrilátero formado pelo extremo-norte de Goiás, sul _do Pará, sul do Piauí e
oeste do Maranhão é bem possível que existam um número de litígios, boje;
maior do que o número apresentado neste documento. Esta é a região mais
crítica do País, sem dúvida, e é ali que a Igreja tem atuado em forma de solidariedade aos posseiros oprimidos. Na verdade, ali, se contam invasões recentes, contam-se em número pequeno, mas se contam às centenas e centenas
as regiões em que posseiros ali vivendo, às vezes. Lã várias gerações, estão
sendo expulsos pela violência das armas de seu pequeno pedaço de chão. E é
aí que entra a Igreja, mais do que os partidos políticos, para solidarizar-se e
apoiai" os oprimidos, os violentados e os agredidos. Está a Igreja Católíca
cumprindo o seu dever, porque agora 1 depoi~ de Medellín, deixou a Igreja
Católica de afastar a doutrina da práxis, o discurso do gesto, porque a Rerum
Novarum ê. a_ntiga, fez 99 anos, mã.s, na vei-dãde, custou muito para que a própria prática da igrejã _pude~~e .enqua~ra__r-se aos preceitos da própria Rernm
Novarurn. E é aí, Cminente Senador Humberto Lucena, que ela estâ praticando os preceitos doutrinárioS advinhas desde a Rerum Novarum, mas, sobretudo, cristalizados na Mater et Magistra, em todas as conferências realizadas
pela Igreja na América Latina, sobretudo nas de Medellín e Puebla.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O que V. Ex• diz reflete inteiramente
o pensamento do PMDB quanto à posição da Igreja na atual conjuntura internacional e nacional.
Tem V. Ex•·razão quando enfatiza q1J,e a Igreja não está fazendo nada
mais, nada menos, do que seguir a orientação da Rerum Novarum qu~, depois,
foi ampliada mas ainda pelas resoluções do Concílio Vaticano II que, particularmente na América Latina, nos levou à chamada teologia da libertação, que
é, sem dúvida alguma, o grande instrumento no seio da sociedade" brasileira
de defesa dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais oprinl.id6s. A Igreja
deixou de ser o ópio do p~vo_,__ ~snn:o dizia Karl Marx, e voltou às suas origens,
ao Cristo das sandálias, c9mo medianeira dos pobres ...
O Sr.- Gilvan Rocha - Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA:..... ... e por isto tem sido tão injustamente acusada pelas classes dominantes de nossa sociedade.
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O Sr~ Gilvan Rocha- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não nobre Senador Gilvan Ro·

ch a.
O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex• mais uma vez, está coberto de razão, nobre
Senador, o discurso de V. Ex• está coberto de verdades. A primeira verdade, é
que o problema maior deste País, principalmente no Nordeste, região da qual
V. Ex• é originário como também est~ seu colega, é o problema fundiário.
Este problema existe, esta é a primeira verdade. A Igreja pôs urna opção; qual
é a Opção do Governo, Ex•? Quem ouviu o Ministro da Agricultura, nu~ trágico- e eu estou ace~tt.ian_do, fazendo ênfase na palavra- num trágico programa de televisão pa últimã seiunda-feira, o Minís~ro da Agricultura, para
vergonha dos. telespectado~es, demonstrar para milhões_ de_ brasileiros o seu
despreparo nos assuntos mais cruciais do setor primário da economia Qrasíleira, que continua a Ser o mais importante, sabe que o Governo não te!fl nenhuma solução para este problema. Esta é a primeira verdade, Ex•; o problema existe e o Governo não tem solução para ele. A segunda verdade, Exb
9: ai d:ii:jueles que estão contra a Santa Madre Igreja, e eu falo Santa Madre
Igreja porque a Igreja é una e indivisível, é a única entidade civil, Ex•, que é
poSsuidora da verdade total, porque a verdade da Igreja é transcendental
para aqueles que assim acreditam. E ai dos temporais governantes que estão
pensando que a Igreja biasileira engaja-se em posições polítiCas. A Igreja é
uma entidade, como V. Ex• bem sabe, é uma entidade intemporal e por ser intemporal, ela independe do julgamento da temporariedade dos governos. V.
Ex' sabe que para felicidade do País, _o mais crucial e importante problema da
nossa atualidade foi, felizmente, graças a Deus~ encampado pela Igreja, que
está evitando que este problema se desvie para os meandros e para a inocuidade das discussões estéreis que são, apenas, discussões ideológicas. A Igreja
está representando o seu papel ç a Igreja é eterna, enquanto o Governo, como
V. Ex• sabe, apesar de não querer ~ê-lo~ é temporário e passageiro. Então, V.
Ex•, mais uma vez, está coberto de razão: nós que cremos este é o grande
problema da Nação, preferiinos fiCar corri· a sabedoria secular, do que ficar
com a inconseqüéncia destes que estão aí, levando este grande País para o
abismo, abisino Caracterizado, ·por exelnplo. como ontem, pela grande humilhação da nossa História, n-os Esta.dos U-nidos, na Reunião do Fundo Monetário Internacional.
O SR. HUMBERTO ÜJCENA- Muito grato pela intervenção de V.
Ex', nobre Senador Gilvan Rocha, que traz considerações importantíssimas
ao pronunciamento que ora faço, numa homenagem à Igreja Católica no Br3.sil, que vem de emitir esse cOmunicado, atravês da Presidência e da Comissão
Episcopal Pastoral da CNBB, cujos termos são, como vimos da maior atualidade.
V. Ex• referiu-se ao Nordeste, que ê a nossa região, e uma das mais trabalhadas pelos conflitos de terra. E ali, Sr. Presidente, volto a dar esse testemunho a bem da verdade: ai de nós se não- fosse a ação benfazeja da Igreja
nesse instante, na postulação intransigente dos sagrados direitos dos pequenos agricultores, dos posseiros, dos trabalhadores _rurais de um modo geral,
que vivem fustigados diariamente pela ação maléfica de latifundiários desalmados, que outra coisa não querem naquela região senão· aumentar cada vez
mais o seu trato de terra, em detrimento dos mais necessitados!
Pois bem, é a Igreja Católica que no Nordeste tem assumido este papel e
a ela, Sr. Presidente, nós todos da sociedade brasileira devemos os mais sinceros agradecimentos.
A propósito aproveito, inclusive, para estranhar que o nobre Senador
Jarbas Passarinho, Presidente desta Casa, ao pronunciar seu reCente discutso,
em que proferiu injustas acusações 8. membros da Igreja Católica, ·tenha feito
uma alusão descabida ao Arcebispo da Paraíba, D. José Maria Pires, sem dúvida, hoje, uma das figuras mais proeminentes do clero brasileiro, que tem
dado tudo de si para que a teologia da libertação seja posta em ·prãtica milirnetricamente, neste País, em beneficio da causa do povo de Deus; S. Ex• acusou
aquele prelado de ter se confessado adepto do socialismo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca, em nenhum momento, D.
José Maria Pires. afirmou, nem o faria, Que é adepto do socialismo marxista.
Apenas, S. Ex~ reverendíssima, se define como um socialista cristão, defendendo o socialismo democrático. E quantos países, do mundo inclusive a
França, de Mitterand, estão procurando soluções para os problemas do povo, através das fórmulas do socialismo democrático?
Porta!'! to, Sr: Presidente, Srs. Senadores, não vejo- nenhum choque, nenhuma incongruência entre o pensamento cristão e o pensamento socialista
de cunho democrático.
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex' um aparte?
Ó ·sr. Gilvan !"locha - Permite V. Ex• um "aparte?
O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- O Senador Leite Chaves já havia me
solicitado.
O Sr. Gifvan Rocha- Preferência pela Bancada de V. Ex' para que a
gente possa. nobre Senador, compensar· desvantagens óbvias neste País.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•
Ouço o nobre Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves- Senador Humberto Lucena, veja V. Ex'-, na sessão
de hoje, o ilustre líder ad hoc, quer dizer, o Senador Murilo Badaró, o ViceLíder em exercício na tarde de hoje fazia loas ao Programa do PDS e mostrava que esse Programa era de um alcance social incomum,- inclusive estimulando a democratização da terra. Então, contestei:..o para mostrar "qúe havia uma
diferença muito grande entre o que dizia esse programa, o posicionamento da
Bancada do PDS no Senado, o posicionamento do próprio Governo e a realidade deste País. Enquanto eles defendem a democratização da terra no programa, na realidade eles esta'o instig:indo a violência contra posseiros e acusando
a própria Igreja de comunista. Mas, eu queria aprofundar-me um pouquinho, para fazer urna consideração histórica. Parece.;me que o fato mais
importante que ocorreu no País de 1964 para câ foi esse posicionamento da
lgrej'a. Logo-que cheguei, em 1975, a Casa quase ruiu qu-ando disse ao Senador Dinarte Mariz, então erigido em Penna Botto do Senado, vendo comunismo em tudo, por óbvias razões, que haveria de chegar o tempo em que as
Senhoras rezadoras de São Paulo, que foram estimuladas pela Igreja, não haveriam mais de abrir filei.ras para passarem os cavaleiros desta Revolução de
64, ou do Apocalipse e, de fato, é o que está ocorrendo. Digamos, hoje, hã
acusação contra a Igreja, mas extremamente injUsta. A Igreja sempre foi o
instrumento, em toda parte do Mundo, no passado, da ajuda à manutenção
do privilégio. Enquanto ela apoiou aqui no Brasil o privilégio, foi endeusada;
os latifundiários, antes de abrirem uma clareira na floresta, construíam uma
capela para o Padre de então domesticar os trabalhadores. Hoje, a Igreja
conscientizada tem .outra posição, tem uma rnensagçm de justiça e elesJ do
Governo, estão numa ansiedade, porque jã prenderam Padres, jã bateram em
padres, já expulsaram padres, mas estão incontidos para bater em Bispos. Estão loucos, ansiosos ~ara expulsar bispos, para flagiciâMlos e isso o País _está
esperando que ocorra o mais cedo possível. Agora, Ex•, veja a injustiça, a
imoralidade no comportamento deste Governo. Não tomando conhecimento
do caso do Rio Grande do Sul, nem de milhares de pessoas sem terra, no caso
recente, em São Paulo, quando elas, sem condições de abrigo, morando nos
monturos resolveram com seus filhos, com suas famílias, utilizarem uma área
de vinte e três hectares pertencente ao INPS, e veja, não houve desapropriação pela Prefeitura, porque disse que não tinha dinheiro para isso, nem
pelo Governo Federal, nem por ninguém. Essas pessoas foram escorraçadas
pela polícia, um grande aparato de violência. E, enquanto isso, no dia anterior, os jornais anunciavam que as empresas estatais estavam sendo vendidas·
e que aqueles que se dispusessem a comprá-las teriam dinheiro oficial para
comprá-las a prazo indeterminado, a longo prazo. Então, não hã dinheiro
para se permitir que a rriiséria tenha um abrigo, que os desesperançados deste
País tenham uma proteção, mas hã dinheiro para que o único suporte que o
Governo tem, que são os banqueiros e os grandes aristocratas comprem as
firmas brasileiras, as firmas Que· pertencem ao Estado, sobretudo aquelas que
são rentáveis e que já vieram da iniciativa privada em razão da falência nesse
setor. De maneira que o discurso de V. Ex'- é dos mais sérios. E é oportuna,
também, essa observação sobre o Senador Jarbas Passarinho. E lamentável
que um colega desse porte, de grande valor intelectual quebre urna tradição
do Senado e desça da Tribuna para fazer urna acusação injusta à Igreja. S.
·Ex•, hoje, quase que desempenha o papel do Almirante Penna Botto, de triste
memória. Crê S. Ex• que a Igreja está impregnada de idéias caóticas e não
apenas da realidade, que é cruel, que é, digamos, uma realidade esmagante
para quem tem sensibilidade e vê a que situação estão reduzidos, no País, os
posseiros, os arrendatários, os homens que, realmente, trabalham a terra.
Quando me refiro aqui, ao _caso do Senador Jarbas Passarinho, concordo
com a observação de V. Ex•: O_ Senador Jarbas Passarinho desceu para uma
acusação, posição que, no passado, era reservada aó Senador Dinarte Mariz.
Agora, convencer o País de que a Igreja é comunista, é ~a~efa difícil. Essa prática da pichação deu certo no passado. Com ela conseguiu o reacionarismo
marginalizar muitos setores da sociedade. Hoje a tese se mostra ridícula,
sobr~tudo contrà a Igreja.
·

O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex• é bem ilustrativo,
no ore Senador Leite Chaves. E V. Ex'-, apesar de Senador pelo Paraná, como
bom nordestino que é, inclusive traçou um fiel retrato do comportamento tradicional da Igreja, no nosso Nordeste feudal ou semifeudal, num quadro que
não é diferente de Goiás, do interior das Minas Gerais, etc. Esta é a situação
de nossa estrutura agrária. Mas, falar-se nisso e pregar-se a reforma agrária
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neste País, ainda que em moldes capitalista, constitui, Sr. Presidente, um verdadeiro tabu, constitui quase que ·um atentado à Segurança Nacional. Daí
por que insistimos em' prest~giar a Igreja e as suas posições.
O $r. Gilvan Rocha- Permite V. Ex'- um aparte?

•

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador Givan Rocha_~_

O Sr. Gilvan Rocha- Eu acho que o discurso de V. Ex'- tem a maior
atualidade. Creio atê que deve ser um tema de destaque nas nossas discussões,
nósjã estamos devendo à Igreja. Todos sabemos que a organização da Igreja
adiantou-se aos Partidos Políticos. A Igreja Católica, hoje, é um agrupamento civil que causa inveja às agremiações políticas pela sua organização, pela
sua coragem e pelo seu tipo de denúncia constante que sempre faz, enquanto
nós, às vezes, nos perdemos mergulhados naquilo que o indigitado exeminência parda dizia, que seria diversão do Congresso Nacional; os casuísrnos que estão aí ocupando grande tempo útil desta Casa. Então, o discurso
de V. Ex'" tem a maior atualidade. Creio até que estamos devendo uma defesa
mais acirrada às posições da Igreja, que foram contestadas aqui pelo exMinistro e Presidente do Senado, Jarbas Passarinho e às quais pretendo fazer
-estou apenas coligindo material- t:.ma réplica do ponto de vista doutrinário. Não creio, e faço ressalva, de que o nosso Presidente esteja da linha do
Almirante Penna Botto. Nada disso. O que acho que S. Ex• cometeu foi um
erro de dimensionamento histórico, é que colocou o socialismo como uma
teoria absolutamente parada, de um século atrâs que, no meu entender, como
médico, seria exatamente igual que colocar a teoria de Freud como uma teoria estática, todas teorias de um século atrás, quando sabemos que o conceito
de socialismo modificou-se tanto que, hoje, é extremamente difícil, e basta
consultar qualquer dicionário, dizer o que significa socialismo. SoCialismo,
em si, é uma doutrina, é uma idéia milenar quase. Sabemos que em toda organização humana sempre se procurou a igualdade social que, no final da análise, signifca socialismo. Mas o socialismo de hoje serã igual ao socialismo de
Marx? Será igual ao socialismo, direi de, Thomas Moore? Existe uma diferenciação absolutamente conseqüente pela evolução humanística Então, querer
carimbar a atuação da Igreja como uma ortodoxia socialista, no meu modesto entender, um dimensionamento histórico e sociológico equivocado. Ê esta
a grande crítica que se pode fazer àqueles setores do Governo, representados
pelo Presidente Jarbas Passarinho, que escandalizam-se com o princípio da
Igreja que, para nós também católicos,~ é absolutamente coerente com a linha
ideológica, com a linha, inclusive, eu diria, transcendental da Igreja. Então,
Ex'- eu acho que nós estamos devendo à Igreja católica uma defesa justa e,
além da defesa, um agradecimento porque dessas coisas da Providência que
sempre acontecem no País nas horas críticas, a Igreja tomou a frente e a peito
o mais grave problema nacional, que não fOra ela, jâ estaria colocando gruM
pos armados nas ruas do País.
O Sr. Henrl'que Santillo - Muito bem!

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• colocou a questão em termos
rigorosamente' doutrinãrios, com os quais concordo plenamente.
Ouço o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco - Senador Humberto Lucena, a conceituação expendida pelo-Senador Gitvan Rocha obriga-me, praticamente, a desistir do
aparte que daria quanto ao mérito do seu 4iscurso. S. Ex• o nobre Senador
Gilvan Rocha, foi bastante feliz, sempre com a sua inteligência brilhante ecolOca fundamentalmerrte o pensamento de V. Ex' que é o nosso pensamento.
Apenas queria aproveitar a oportunidade que me dá este aparte, e tentar mostrar ao nobre Senador Leite Chaves a má comparação que ele faz em relação
ao nobre Senador Jarbas Passarinho e, de pronto, jâ me coloco, não diria auM
toridade, mas em uma posição clara, porque eu fui e manifestei isso pessoalmente ao Presidente do Congresso que S. Ex• não deveria ter descido da tribuna, da sua posição de comandante do Senado Federal e conseqüentemente
do Congresso Nacional, para ocupar a tribuna para tentar explicar a posição
da Igreja Católica. Mas o nobre Senador Leite Chaves foi infeliz, quando quis
Comparar o nobre Senador Jarbas Passarinho com o Almirante Penna Botto.
Infeliz em todos os aspectos, até na distância que vai da patente de um para
~
outro.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•
1 Concedo o aparte ao nobre Senador Henrique Santillo.

O Sr.r"Henriqur:. Santillo- V.'Ex• ~ai aceitar minhas escusas, mas quero
rapidamente, através do seu discurso, repudiar e protestar contia o enquadramento ocorrido ontem na Lei de Seguránça Nacional dos dois sacerdotes e
dos trez~ posseíros de São Geraldo. Ê lamentável que continue ocorrendo
isso rio P"aís. Ê a lei da selva aplicada sobre os oprimidos e os humildes.

;.
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O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• traz a lume fatos concretos
que dão bem a dimensão dos conflitos de terra neste País e de quantas violências estão sendo vítimas aqueles que não têm terra e que, pelo menos em tese,
têm direito de tê-la porque a possuem, mas não contam absolutamente com o
respaldo do Governo, dos órgãos competentes no assunto como, por exemplo, o INCRA ou o Ministério da Agricultura. Pelo Contrário, o que se vê é a
protelação eterna dos processos de desapropriação. Ainda agora, na Paraíba,
tratando deste assunto a nível de Federação dos Tabalhadores Rurais, tive
ciência de diversos processos de desapropriação de terras pertencentes a posseiros, que dormem nas gavetas do INCRA, do Ministério da Agricultura, hã
anos e anos, Sr. Presidente, sem que se tome urna providência para solucionar
esse grave problema.
O Sr. Gilvan Rocha- Nobre Senador, permita-me interromper rapidamente? (Assentimento do orador.) É para chamar a atenção de um fato que
me parece da maior gravidade. V. Ext- estã discursando sobre o mais grave
problema nacional. Peço a V. Ex'" que olhe a sua esquerda ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- E o sinal dos tempos, nobre Senador.
Nós aqui no Senado estamos praticando diariamente, o monólogo, quando
nas democracias e pelo menos pretendemos ser uma democracia um dia, na
sua plenitude, o que deve predominar ê o diálogo, como bem acentuava o
nobre Senador Evelásio Vieira, Líder do PP, nas conversas mantidas, ontem,
durante a visita do Presidente em exercício, Aureliano Chaves ao Congresso
Nacional.

•

•

•

•

•

O Sr. Leite Chaves- Permite-me mals-urha interrUp-Ção?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço mais uma vez o nobre Senador
Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves- Em observação ao meu aparte, disse o nobre Senador por Minas Gerais, Sr. Itamar Franco, que eu não fora muito feliz no meu
aparte em estabelecer um paralelo entre o Senador Jarbas Passarinho e o Almirante Penna Botto, porque entre ambos há uma diferença, entre outras coisas, de patente: o Senador Passarinho seria coronel e o Senhor Penna Botto
almirante. Eu fiz uma comparação- de -ccirripõ-rtamento ideológico, pelo menos dentro daquele discurso, embora S. Ex' o Senador Jarbas Passarinho tenha veleidade de maior conhecimento intelectual, doutrinário, inclusive tem a
pretensão de refutar Marx, de mostrar que o Marxismo ê inteiramente inviável. Mas a verdade é que naquele discurso existem frases de S. Ex', existem
trechos inteiros que se equiparam aos discursos do Almirante Penna Botto,
inteiramente siinilares, com a diferença que o almirante atuava num tempo já
passado e o ilustre Senador Passarinho, agora. Ali existem fraSes "iilteiras,
conceitos, inclusive aquilo que a mim, advogado, pareceu altamente injurioso
contra a Igreja, S. Exf. o- Senador Jarbas Passarinho, se dispôs a provar o envolvimento da Igreja, fez uma peça em que havia apenas suposições e como
prova trouxe aquela em que houve uma ação reintegratória no Parã, com
concessão de liminar e dois oficiais de Justiça foram intimar os posseiros para
que comparecessem à audiência de conciliação e julgamento, e os dois posseiros recusa:ra:m-se a assinar a contrafê. E quarido o oficial de Justiça perguntou: por que vocês fazem isso, por que a recusa? E eles responderam: porque
estamos sob a proteção dos padres. Então veja V. Ex'- uma declaração unilateral foi a única usada, como prova do Senador Jarbas Passarinho sobre o envolvimento da Igreja. Porque o discurso, no mais, se baseia em conceitos vagos, em definições pouco bilhantes, de posicíona·ment6 ideOlógico, de engajamento. Fosse tal acusação feita na]ustíÇa, a Causa do Senador Passarinho seria repelida em todas as instâncias.
O SR. HUMBERTO LUCENA- E no que tange à situação de Conceição de Araguaia, 6 nobre Setiil.dor Teotónio Vilela, destacado pela Direção
Nacional do PMDB para uma visita àquela região, recolheu fatos estarrecedores. Não sei se S. Ex• jã os trouxe ao conhecimento do Senado, porque estive ausente semana passada. Segundo o Senador Teotónio Vilela, os fatos são
gravíssimos e provam, à ·sociedade, que os posseiros que ali estão têm sido espoliados permanentemente não SÓiielos latifundiãríos que se pretendem proprietários daquelas terras, como pelos órgãos federais. Neste particular denuncio que. enquanto há tanta luta desses posseiros, em Conceição do Araguaia, pelo reconhecimento dos seus direitos, o Senado Federal recebe quase
diariamente, projetes do Governo, pedindo autorização para alienação de
terras a grandes empresas, para a implantação de projetas agropecuãrios, inclusive de Pecuária extensiva, sendo de salientar que o hectare de terra, nesses
casos, tem sido vendido a 30 cruzeiios. Enquanto isto, nega-se a milhares e
milhares de brasileiros que querem trabalhar como pequenos agricultores, na
Amazónia, o direito de se fixar na sua gleba.
O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.
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O SR. LOMANTO JúNIOR -Não era meu desejo aparteâ-lo, nobJe
Líder Humberto Lucena. Estava acompanhando o seu discurso, quando fui
chamado_ pela Imprensa para dar alguns esclarecimentos. Retornando, colho
V. Ex!' exatamente no momento em que acabou de afirmar que o Governo,
enquanto aliena grandes áreas, nega conceder ou dar solução a posseiros que
carecem de pequena área. Sobre este aspecto, o de V. Ext- tem um exemplo,
exatamente na Paraíba que V. Ex' representa aqui, como um de seus mais brilhantes parlamentares - um exemplo da sensibilidade do Governo. Não me
lembro bem do nome da área. V. Ext-, naturalmente bem mais próximo ao
problema, sabe que o Governo, quando houve aquele primeiro conflito entre
posseiros e presumíveis proprietários de terras, o Governo foi ao encontro
desses. posseiros, e foi até à desapropriação para socorrer aqueles que precisavam realmente, trabalhar a terra. Sobre esse aspecto, quero dizer que V. Extcomete aí - tomando por exemplo o seu próprio Estado - uma injust_iça
com o atual Governo, que está preocupado com com o grave problema fundiãrio, que todos nós reconhecemos ê um dos que deve merecer a atenção
maior de nossas autoridades. Em segundo lugar, como sou católico apostólico, como homem da Igreja, queria pedir que V. Ex' retifique, no seu pronunciamento, uma frase que sei de improviso, V. Ex'" como católico que é tam~
bém. A Igreja nunca foi o ópio do povo, ela foi apenas na concepção materialista, na concepção marxista, mas para nós critãos, para nós homens espiritualizados, a Igreja, ao longo de toda a sua História, e por certo não terá fim,
porque a Igreja é eterna, ela sempre foi a fonte perene de inspiração de quantos, acompanhando os mandamentos de Cristo e bebendo no Evangelho Cristão, a Igreja sempre significou o fanai a iluminar os caminhos da humanidade.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Em primeiro lugar, nobre Senador
Lomanto Júnior, quanto a Paraíba, V. Ext- deve estar querendo se referir ao
conflito de Alagamar, nacionalmente conhecido.
O Sr. Lomanto Júnior - Exatamente!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Devo dizer que quem chegou primeiro em Alagamar foi a Igreja. Ai daqueles posseiros se Dom José Maria _P_i_res,
se os advogados ...
O Sr. Lomanto Júnior - Acho que a Igreja estava presente.
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... que representam a pastoral da terra, na Paraíba, não tivessem levantado os direitos daqueles posseiros, não tivessem feito memoriais ao Governo Federal! Saiba V. Ex~ que, antes de qualquer providência governamental no caso de Alagamar, houve vários e váiios
problemas serissimos, envolvendo a Polícia Estadual em favor dos proprietários contra os posseiros; até ameaças a Dom José Maria Pinto e a Dom Hélder Câmara, que por lá esteve também, e a outros sacerdotes da Igreja na Paraíba ocorreram e, no final das contas, então, veio o processo de desapropriação.
Mas, pasme V. Ext-! Só houve desapropriação de parte da gleba, a outra
ainda não foi desapropriada. E, assim mesmo, o Governo se-um Estado como
a Paraíba que é um Estado paupérrimo, teve que entrar com alguns milhões
de cruzeiros para se adiantar ...
O Sr. Lomanto Júnior- Colaborar.
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... colaborar, quando a me ver o fez
"erradamente, porque este não ê um problema estadual, ê um problema federal. E o Governo do Estado deu a sua contribuição para possibilitar a compra
de uma parte da propriedade.
O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ext- uma rápida intervenção?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Então, isso, a·meu-vet, não foi solução, até porque- s.omente para terminar esta parte sobre Alagamar- no
final, a parte desapropriada não foi entregue aos posseiros.-os possejros não
puderam assumir as suas glebas. O que se fez? Oranizou-se, contra a vontade
dos posseiros, uma cooperativa a- quem se entregou a exploração daquelas
~~

..

Pois bem, até hoje os posseiros não aceitaram a idéia da cooperativa, não
se aglutinaram na cooperativa, e o conflito continua; não houve solução, portanto.
O Sr~ Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Gostaria que V. Ex• deixasse eu terminar a minha resposta sobre o seu aparte.
Quanto ao problema de ter sido ou não o catolicismo o ópio do povo, a
mim parece, e sou tão católico quanto V. Ext-, que...
O Sr. Lomanto Júnior- Por isso que eu disse que a frase foi infeliz.
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... na medida em que qualquer religião, seja ela qual for, promete ao homem a felicidade somente no céu. esoue-

5024 Quinta-feira t 9

cendo os seus problemas Ga terra, ela realmente pode ser entendida como ópio do povo. Estaria, no caso, defendendo uma mensagem de conformismo,
de entorpecimento.
Hoje, não, pelo menos a Igreja Católica estã dentro de uma atuação dinâmica, implementando, cada vez mais, a sua doutrina social, a partir da Rerum Novarum, depois sobretudo com o Concilio Vaticano II, e hoje~ na
AmériCaTatina com a Teologia da Lfbertacão. De tal sorte que ela hoje, granjeou um prestígio crescente no seio das grarides massaS desfavorecidas do povo.

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Lomanto Júnior, que jã- tínha pedido o aparte anteriormente.

O Sr. Lomanto Júnior- Seria rápido, porque não quero perturbar o brilhante discurso de V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pelo menos mantemos um rápido
diálogo, já que estávamos num mon6Iogo.

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador, V. Ex• retificou e senti que,
como católico praticante que é V. Ex•, como homem da Igreja, que tinha pronunciado e só chamei a atenção apenas para colocar-lhe bem, porque V. Ex•
tinha num improviso, num aparte, pronunciado uma frase infeliz.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não retifiquei, eu esclareci apenas o
meu ponto de vista.

O Sr. Lomanto Júnior- A religião nunca foi o ópio dO povo. A religião
acompanha a evolução dos tempos. E a Igreja tem sidó sábia no acompanhar
a evolução dos tempos, e, neste momento, coloca-se ao lado dos pobres. Ela
nunca esteve contra os pobres. A lgrtVa,para ser fiel ao Evangelho de Cristo
que disse e reafirmou tantas vezes que, realmente, - e em várias passagens do
Evangelho encontramos isso - o pobre deveria merecer a maior atenção, e
não só da Religiãó ou dos que são responsávds pela Religião, porque a Igreja
somos todos nós, a Igreja somos nós, os padres, os leigos, os militantes. A
Igreja sempre teve a preferência voltada para os pobres. Se alguns prelados,
em algumas épocas, não se orientaram por este chamamento do Evangelho,
disto, realmente, não podem ser culpadas nem a Religião nem a Igreja, como
também nem a Religião nem a Igreja podem ser culpadas por algum desvio de
um de seus integrantes. Nós própriOs, que somos Igreja, o padre que é Igreja,
se um padre, amanhã, se desvia do Evangelho, se ele, realmente, não segue a
orientação de Cristo, a Igreja não tem culpa nenhuma, nem a Religião pode
ser culpada por-aquele desvio. Eu queria apenas acentuar, Senador, o Governo foi sensív"el, evidentemente a Igreja chegou primeiro. Reconheço isso e
para mim isso é motivo de gáudio, de júbilo, a Igreja chegou, alertou para o
problema e o Govarno foi sensíVel ao apelo da Igreja e, pelos meios mais suasórios e mais rápidos - a desapropriação poderia demorar - o- Govérno
promoveu a compra, segundo V. Ex• acaba de informar, ...
O SR. HUMBERTO LUCENA -

O Governo do Estado.
O Sr. Lomanto Júnior- ... com recursos quase todos do Governo Federal.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Não. A compra foi feita com reeursos do Governo do Estado e o Governo Federal desapropriou, depoiS.

O Sr. Lomanto Júnior- Pois é, o Governo Federal desapropri_ou grande
parte, o GovernO do Estado colabOrou nessa desapropriação, nessa compra.'
Agora, creia V. Ex•, o que o GOVerno quis coln a cOOperàtiva foi dar-Üm sentido racional à distribuiçãO da terra.
O SR. HUMBERTO LUCENA -
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Contra a vontade dos posseiros.

O Sr. Lomanto Júnior- O que adiantava pegar 3 terta? ___: essa é uma
concepção inteiramente errada de Uma nova estrutura agrária, Pensar-se fazer
uma nova estrutura agrária apenas distribuindo um pedaço de terra. Sem assistência, sem moradia, sem orientação para o -lavrador, vai dar apenas um
presente de grego àquele lavrador e ele vai terminar eSpeculando com aquela
terra. Então, o que o Governo quis fazer, através do sistema cooperativ-ista,
que ainda é o si~tema mais racioria1 para que à homem possa se cõngregar e
promover o desenvolvimento, a manutenção da sua própria existência~ o Governo achou que a cooperativa era, sem dúvida alguma, o objetivo, a solução
mais plausível para que aqueles agricultores, aqueles trabalhadores, aqueles
posseiros, pudessem utilizar a tOrra em seu beneficio, em beneficio da própria
coletividade a que serVem.
O SR. HUMBERTO LUCENA - O Governo não foi tão sensível,
como diz V. Ex•, porciue resolv~u apenas uma parte do problema de Alagamar: inclusive há vários outros conflitos de terra na Paraíba, na mesmá re-

gião, que até agora não tiveram solução. Os pedidos de desapropriação estão
· aí, há anos, sem nenhum andamento.
Por outro lado, o cooperativismo é, realmente, um grande sistema, mas
quando implantado de baixo para cirria e não de cima para baixo, como uma
imposição do Governo, cOmo aconteceu em Alagamar.

O Sr. Leite ChOves -

•

Permite V. Ex• um ar:arte?

OSR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Leite Chaves.

O_ Sr. Leite Chaves -- Pe:rmite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•

O Sr. Leite Chaves --=- Brevemente haverá de chegar aqui, no Plenário,
um novo projeto de venda de terras; de venda não,· dessa v_ez é de doação.
Urna firma do Rio Grande do Sul, que jamais foi do setor agrícola,· está recebendo do Governo, de graça, uma área de 33 mil hectares,' em Rondônia. O
Governo mandou Para o Senado esSa mensagem? recebeu parecer favorável
da Comissão de Justiça, onde é Relator o Senador Aloysio ChaveS~-que é do
PDS. O Senador deu parecer favorável, reconhecendo que era de grande conM
veniênda aquilo, porque a gleba se destinaria à criação de gado, embora S.
Ex' reconhecesse, com pesar, que, ao lado dessas terras que estão sendo dadas
de graça a uma firma do Rio Grande do Sul, estivessem 16 mil famílias desabrigadas, que vieram do Paraná, Minas Gerais e Perriambuco, sem terra.
Consta do parecer do Senador Aloysio Chaves. Então, 16 mil famílias ao lado
dessa área. Mas o Senador achou que realmente era uma grande destinação
social, uma grande deStinação econô:r:nica, ceder para essa firma do Rio
Grande do Sul, que jamais foi do setor, recebendo de graça 33 mil hectares
para críàr gado. SerãO 16 niil famílias desabrigadas que estão ao lado deSsa·
área que está sendo doada gratuitamente. Demos parecer contrárlo na Comissão de Agricultura, mas a maioria haverá de aprovar esse projeto aqui em
Plenário, como aprovou <iquele dos 420 mil hectares a uma outra grande firma, a Andrade Gutierrez, e àquelas firmas da Amazônia. V. Ex• haverá de
ver a insensibilidade manifesta, num projeto dessa natureza.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente e, Srs. Senadores, minha presença na tribuna deveria se cingir à leitura do último documento
lançado pela CNBB sobre o conflito de terras no Brasil; mas, como se viu
hoje aqui, a importância do atual papel da Igreja na sociedade brasileira é tão
grande, que a simples leitura desse documento despertou um debate da maior
relevância, o que prova o itlto prestígio de que goza a Igreja no Senado Federal.
Ao terminar estas considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores; desejo,
mais uma vez, enfatizar a ~otal solidariedade do PMDB à posição que a Igreja
vem adotando no Brasil, particularmente nos conflitos de terra.
Antes de deixar a tribuna, desejo ainda registrar nos Anais a. seguinte
nota emitida pelo.PMDB, ~ nív~l nacional:
."A direção nacional do PMDB, ao tomar conhecimento de fatos ocorridos no Estado do Acre, ligados à denúncia formulada pelo
colono- João FeÚx de Mendonça contra o capitão e fazendeiro, Joaquim Horácio Maurício da silva, que, num flagrante desrespeito à
propriedade privada, interceptou as vias de acesso de suas terras à
estrada de Porto Acre, tendo inclusive se apossado de área reservada pçlo DERACRE para 'obras de alargament<;> da es.trada, vem,
publicamente, manifestar sua total solidariedade à nobre Deputada
lolanda Fleming; que, da tribuna da Assembléia Legislativa daquele
Esiado, protestou contra a arbitrária atitude do referido .oficial, fato
que pretextou nota intiniidativa do comando do 49 Batalhão Especial de Fronteiras; ámeaçando enquadrar aquela ilustre repfesentante do PMDB na_ Lei de Segurança Nacional, e, paralelamente, de·
instauração de processo por crime de calúnia e difamação.
As. denúncias da nobre Deputada Iolanda · Fleming, que, em
momento <llgum,,foram dirigidas contra as ForçaS Armadas, apenas
repr~duzem notícias anteriorrnent~ veiculadas, sem qualquer dcsM
mentido", por órgãos da imprensa acreana.
A direção nacional do PMDB, ao mesmo tempo que empresta
. o seu integral apoio ao pronunciamentO da ilustre Deputada Iolanda Flemin_g, deseja, ig~almente, manifest;;tr sua estranheza pela maneira insólita cOmo o corriandante do 49 Batalhão Espedial de Fronteira, Ten 1 CC:I. Raimundo Guarino Monteiro, se dirigiu à Assembléia Legislativa do Acre, exigindo as notas.taquigráficas e a fita
magnética do discurso proferido por aquela ilustre representante do
PMDB."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo, que falará como Líder.

•

•

•

•

•

•
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O SR. PRESIDENTE (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sabemos todos nós que na evolução da humanidade existem valores universais, valores que não são desta ou daquela classe social, são valores patrimoniais da Humanidade. Alguns desses valores foram daqueles que afloraram na sua plenitude em alguns casos, após a revolução burguesa do Mundo
Ocidental e não são Valores para serem negados. Não é para' ser !leg_3do por
exemplo por qualquer regime, o valor dà liberdade, o valor da participação; o
valor da democracia, das decisões de Governo tomadas democraticamente.
Estou aqui para ler, rapidamente, o relatório final, a conclusão de um
simpósio realizado por esta Casa, patrocinado pela Comissão de Minas e
Energia e pela Comissão de Economia, presididas, respectivamente, pelos Senadores Milton Cabral e José Richa, e sob a nossa Coordenação. Tratou esse
sirnpósit:f, no final de agosto do corrente ano, da momentosa questão de Carajás e o seu tema geral foi .. Alternativas para Carajás" .
Leio:
RELATÓRIO FINAL DO SIMPÓSIO "ALTERNATIVAS PARA
CARAJÁS", APRESENTADO PELO SENADOR HENRIQUE SANTILLO NO PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.
ALTERNATIVAS PARA CARAJÁS

•

•

•

•

Por mais que se queira tergiversar, ainda que se pretenda evitála, ao promover-se a discussão de qualquer dos grandes problemas
nacionais da atualidade, sobrepõe-se inevitavelmente a questão democrática. O modo por que as decisões de governo vêm sendo tomadas, há muito tempo, nãO se relaciona apenas a·o aspecto formal
de uma legislação que pretendeu dar eficiência ao Estado, mas
vincula-se decididamente a uma vontade_ política autoritária que
ainda tenta arregimentar forças- para contrapor~se a uma sociedade
sempre mais ávida de participação. E essa exigência é muito núi1S
profunda que simples participação formal na esteira de estratagemas manipuladores da vontade popular através das mais variadas
formas do populismo. Faz-se, timidamente, ~s vezes ou de forma
decidida noutras, nas manifeStaÇões inequívocas dos mais variados
setores sociais por um Processo ascendente de mobilização Çe consciência, espontâneo e realizado de forma pacífica. Num crescendo,
esses se tores da sociedade mo bílizam -se e organizam~se em- torno da
luta pela solução dos grandes problemas vividos pelo País, corno se
estivessem, no entanto, gravitando ao redor de um núcleo refratário
a aproximações ·maiores que levassem, pelo menos, a uma permuta
de influências. É essa sensação_ de impotência, essa impossibilidade
de atingir o núcleo de poder, que, ao contrário de constituir-se em
frustação que obrigasse à total acomodação ou a outras formas de
luta, tem levado a uma· convergência para a questão da democracia. Esta tem sido posta, ao que parece, não apenas quanto ao aspecto
de representatividade das instituições de exercício do poder, como
também quanto a necessidade de se conquistarem espaços que permitam a criação de mecanismo que priorizem o exercício em boa
parte da democracia direta. Essa convergência tem levado também a
uma reivindicação básica: o fortalecimento do Congresso Nacional,
de sorte a fazê-lo de fato partícipe do processo decisório nacional.
Este Simpósio realizado sob o patrocínio das Comissões de
Economia e de Minas e Energia do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, e cujo tema foi ·~Alternativas para Caraj3.s", teve esse
escopo-:- o de.trazer para o Congresso. Nacional, de fOrm~ organizada, a momentosa questão do aproveitamento econô~ico das ricas
potencialidades da Amazônia_ Oriental, tem3. cuja importância para
o País pode ser aquilatada pelas discussõeS cada vez mais amplas
que se fazem no sei~ da sociedade, não apenas nos setores mais diretamente ligados à exploração mineial, mas tambéin nas camadas da
população que já podem alcançar o valor -do equacionamento democrático desse problema para as futUras gerações de brasileiros.
Aí, do mesmo modo, tem sido_ manifesta uma convergência obrigar-se a uma participação efetiva do Congresso Nacional no estabelecimento de uma política para o aproveitamento nacional dessas potencialidades e dos Partidos Políticos na, ação mobilizadora
da nação em defesa de nossos recursos naturais não-renováveis. O
que se está exigindo é uma solução âe compromisso inarredâvel com
a soberania nacional e com os interesses superiores do povo brasileiro, em geral, e do amazônida, em particular.
.
Compulsando os anais do Senado Federal, verifica-se que a
questão de Carajás não tem sido de todo ausente de seus debates. As
discussões em torno dessa questão já tiveram início em 1973, tendo
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se realizado, até 1979, 34 pronunciamentos de senadores _da exARENA e do ex:-MDB. Todo o debate, no entanto, concentrou-se
Ut:licamente na associação da Companhia Vale do Rio- Doce com o
grupo United S{eel para a exploração do minério de ferro, e, sobretudo, na via: de escoamento desse minério; Os Senhores Senadores
pelo Estado do Pará centraram seus discursos na defesa da hidrovia
Tocan~ins. Ao contrár.io, ·as_ Senhores Senadores pelo Estado do
Maranhão promoveram a defesa da construção da ferrovia CarajãsPonta da Madeira. Foi só a partir do segundo semestre de 1980 que
se i11iciaram os debates em torno da questão do Programa Grande
Ca~ajás, atingindo maiores proporções, ainda assim. sem muita sis·
tematização, no primeiro ·semestre do corrente ano.
.Realizado sob a forma de painéis, em que os temas propostos
foram apresentados pelos conferencistas convidados e long8mente
debatidos COI:U o_ plenário, o Simpósio contou com a preSença dos
Senhores· Senadores e Deputados Federais, representações das Assembléias Legislativas dos Estados do Pará, Maranhão e Goiás, da
Sociedade Brasileira de GeOlogia, da Coordenação Nacional dós
Geólogos, do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, da Associação dos Profissionais de Geologia da Amazôriia, do Instituto de
- Economistas do Pará, da Executiva Nacional dos Estudantes de
Geologia, da Federação das Indústrias dO Pará, da Confederação
Nacional das Indústrias, de cientistas, estudantes e trabalhadores,
da Companhia de Tecnologia Industrial do MIC, do CNPq, do
DNPM, da CPRM, de técnicos da CVRD, além do Ministro das
Minas e Energia, Senador César Cais .
O primeiro paínel, cujo tema foi "Análise do Programa Grande
Ca~ajás'\ realizou-se-cOm a participaçãO dos Drs. Euclides Trichés,
Vice-Presidente da CVRD, Oziel Carneiro, Secietário Executivo do
Grupo Interministerial do Programa Grande Carajás, Manoel
Gabriel Guerreiro, Presidente da Associação dos Profissionais de
Geologia da Amazônia, Mà.rcos Dantas, Editor responsável do Relatório Reservado, Alexandre Leal, Presidente da Companhia de
Tecnologia Industrial do MIC, e Luiz Alfredo Salomão, Diretor do
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.
O segundo, tratando do problema da capacidade da economia
nacional para o PrOgrama, contou com a presença do ex- Ministro
Reis Veloso, do Dr. Albano Franco, Presidente da ConfederaçãO
Nacional das Indústrias, e dos Drs: Francisco Fernandes, do CNPq,
e Aleksei Turenko, da Secretaria de Planejamento do Estado do Pará.

O terceiro painel, propondo o tema .. A Tecnologia Nacional
e a Exploração de Carajãs", teve como participa-ntes- os Drs. Fernando ~agundes Neto, Secretário de Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais, Antenor Fírmino Silva Júnior, representando a empresa
·~Paulo Abib Engenharia S/ A", Francisco Franco de Assis;Supermtendente da SUPEM (DOCEGEO), Roberto Cerrini Vihis Boas,
Supermtendente CETEM (MME), Alberto Pereira de Castro
Diret~uperintendente do do IPT (SP), Irton Villas Leão, Presi~
dente !=fo CEPED e a Dra. Helena Lastres, da Coordenação de Tecnologia Mineral do CNPq.
.
. lneg4veis as potenCialidades econômica~ do Grande Carajás.
Amda q~e se saiba permaneça desconhecida grande parte de suas
reservas minerais, o que já está identificado faz daquela área do País
uma das maiores província's de minérios estr-atégicos do rilundo. Por
outro lado, é certo também que a Amazônia Orierital, com seus quase 1 milhão d~ quilômetros quadrados, possui áreas agricultáveis suJ?~riores à superfície da_ maioria dos países. do mundo, bem como
~~~-se-iam incalculáveis suas reservas florestais (madeiraS de lei ba~a-çUais, etc) e ricas suas possibilidades de aproveitamento da 'bio·
massa como fonte energêtica. Hã ainda a considerar sua elevada capa~idade ~idroelétrica ~a possibilidade, não multo remota, de a pro~
vettamento do complexo Araguaía-Tocantins como vias navegáveis.
De todas as discussões democráticas realizada.s durante o even ..
to, resultaram, além de outros, três pontos básicos:.
}9_ .:- Carajás é Ufll problema político, dadas as suas d1mensões no interior da economia nacional, definindo-se como estratégico para a defesa da soberania nacional, e as profundas repercussões
sociais de sua implantação; os vários setores sociais que se mobilizam em sua defesa não aceitam, por isso mesmo, a forma autoritária
de que vem o Governo Federal se utilizando para tomada .de decisões;
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29 - há uma condenação geral à própria filosofia do Progra~
ma, como tem sido posta pelo Governo, e à forma açodada com que
a tecnocracia vem pretendendo sua implantação, em conjuntura al~
tamente desfavorável ao País; entende~se tratar de um projeto desti~
nado a negociações internacionais via aprisionamento de matériasprimas essenciais, manutenção da dependência tecnológica e finan~
ceira de nossa economià e possível ocupação predatória de largas
faixas da Amazônia. Por mais que os porta-vozes oficiais queiram
tapar o sol com a Peneira, insistindo às vezes no contrário, todo o
esboço de programa elaborado pela CVRD e aprovado pela Presi~
dência da República, quer quanto à exploração do minério de ferro,
quer quanto ao aproveitamento dos demais minerais da região, quer
ainda quanto à exploração mandeireira e agropecuária, tem <!penas
uma filosofia: exportar via São Luís ou Belém, matérias-primaS essenciais. Isso tudo com enormes investimentos estatais, previstos
quase 23 bilhões de dólares, boa parte dos quais jâ realizados, em
onerosas obras de infra-estrutura (usina de Tilcuruí com eclusas, estrada de ferro Carajâs-Ponta da Madeira em São Luís, poi'tos de
Itaqui e Barcarena etc.).
39- Exige-se do Congresso Nacional que, em nome da sociedade brasileira, tome posições firmes diante do problema e obrigue
o Governo Federal ao estabelecimento de uma política para Carajãs
através de lei específica que lhe seja enviada para discussões e vow
tação sem a utilização do decurso de prazo. E dos Partidos Políticos
que organizem e liderem um processo de mobilização nacional, viw
sande ampliar a consciêtiCiá da defesa de nossos recursos naturais e
de seu racional aproveitamento com o objetivo de criar o bemwestar
social. O controle nacional, estatal ou privado, do empreendimento
é essencial à soberania nacional.
Além destes, outros pontos ficaram bem definidos, como o de
que a Amazônia Oriental tem, no mâximo, vinte por cento de suas
potencialidades econômicas cánhecidas, não sendo Hcito jã terem as
instiiúiÇões estatais encerrado suas pesquisas na ârea, o que abre
possibilidades extraordinárias -ãs multinacionais do setor para o inteiro domínio de jazidas minerais"t~stratégicas do País. E ainda que o
Programa Grande Carajás é felativamente-desconhecido, parecendo
não existir como projeto senãõ, especificamerite, no de exploração
do minério de ferro, único a ser implantado por empresa estatal
(Companhia Vale do Rio Doce) e destinado à exportação do próprio minério.
Por isso mesmo, as previsões de investimentos feitas até o momento não são aleatórias, daí as grandes disparidades de números
dados a conhecer: 30, 60 ou 90 bilhões de dólares.
E fato reconhecido que, em todas as abordagens realizadas pelos setores governamentais, pouco se tem discutido quanto ao aproveitamento racional das ricas pontencialidades da Amazônia Oriental, respeitando-se sua ecologia, do ponto de vista científico quase
inteiramente desconhecida, e pouco ou nada se tem dedicado ao verdadeiro desenvolvimento integrado da região que visasse benefícios
sociais à sua população. Ao contrário disso, ofereceram-se aos grupos internacionais, coriio atrativos. irresistíveis, quer as reduzidas
exigências de combate à poluição ambiental e de respeito à ecologia,
quer a farta mão-dewobra a preços aviltantes.
Por outro lado, conseguiu o Simpósio concluir com clareza ser
pretensão do Estado assumir apenas o Projeto de Ferro de Carajâs,
destinado a exportar 30 milhões de toneladas de minérios anualmente pela CVRD, que ihvestirã 3,6 bilhões de dólares, além, obviamente, dos pesados investimentos em infrawestrutura. Deste total,
60%, ou seja, mais de 2 bilhões de dólares, serão de empréstimos externos, sobre os quais se pagarão juros e taxas elevados, agravando
ainda mais o balanço de pagarriento do País. Além disso, dada a urgência da implantação do programa já decidida pelo governo, em situação de crise econômica, os representantes do empresariado nacional presentes concordaram quanto à impossibilidade da economia nacional assumir parcela significativa do empreendimento,
concluindo-se, com é óbvio, pela inevitável entrega destes recursos à
iníciativa multinacional. Os próprios representantes governamentais. presente;:s defenderam essa participação estrangeira, exaltando
sua importância, na medida em que o mercado internacional de minérios está inteiramente dominado por cartéis constituídos por essas
empresas.
Houve, outrossim, condenação veemente da filosofia do próprio programa, inteiramente destinado à exportação, como se fosse
a chave da solução dos graves problemas do balanço de pagamentos
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do País, quando, na verd~de, pela necessidade de elevadíssima partiw
cipaçãõ- do capital estrangeiro na implementação dos projetes visualizados pelo Governo, quer sob forma de empréstimos, quer como
capital de risco, ampliar-se~â a dependência da economia nacional e
agravar-se--ão ainda mais suas contas externas.
Também na área tecnológica reconheceuwse a falta de encamiw
nhamento consentâneo aos interesses nacionais. Concluiu-se pela
existência de jã Importante capacidade científica e tecnológica do
País. Sua sistematização é um problema do Estado e este, no Brasil,
tem se eximido de sua responsabilidade, afetando a soberania nacional na medida em que desativoU a REDEP, desmontou a COBRAP
e estâ desatativando a USIMEC e não tem promovido uma coordenação efetiva das instituição estaduais existentes, todas elas jâ basw
tante ricas em conhecimentos. Na verdade, o Estado não tem definiR
do sua presença na área tecnológica e estã permitindo que continuem dispersos os esforços que se fazem nesse setor.
Enfim, as propostas do Simpósio ficaram bem definidas:
1•- A sociedade exige participação na elaboração de uma política para Carajás;
2•- O Congresso Nacional não pode abrir mão de sua participação na elaboração e execução dessa política, através de uma legislação específica que a defina, discutida e aprovada sem decurso de
prazo e da criação de mecanismos que lhe permitam efetíva fiscalização de sua implementação;
3•- O cronograma de implantação do programa deve estar
vinculado à capacidade da economia nacional, estatal ejou privada,
em assumi-lo;
4•- Os incentivos fiscais e crediticios apenas devem ser concedidos a empresas majoritariamente nacionais, impedindowse a realização de contratos de associações entre nacionais e estrangeiras com
clâusula que comprometam o domínio nacional da empresa;
5•- Os projetes devem visar prioritariamente o mercado interno e a criação do bem-estar das populações regionais, localizado o
processo de industrialização das matérias-primas na própria região;
6•- Assegurar o desenvolvimento nacional de acordo com o
interesse da sociedade, de sorte que o processo tecnológico seja comandado no int~rior do País, restringindo~se ao mãximo a importação de tecnologia, aumentando e sistematizando a geração de soluções próprias e impedindo-se a vinculação de créditos externos à
compra de tecnologia e de equipamentos fora do País;
7•- Assegurar os investimentos necessârios às pesquisas minew
rais e criação de tecnologia e sua devida absorção pela comunidade
produtiva;
s~- Estabel~er uma política mineral voltada para os interesses nacionais, reduzindo-se nossa dependência externa;
Exigir dos Partidos Políticos um posicionamento claro
diante da questão Carajãs e sua iniciativa no processo de mobilização da consciência nacional.
No Congresso Nacional, crê-se ter sido este um primeiro passo
para fazê-lo partícipe desse processo. Pela primeira vez, estiveram
juntos, debatendo essa questão, Setores do Governo, parlamentares,
empresãrios, técnicos e povo, o que tem um significado importante
para a tentativa de democratizar decisões.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

•

•

•

•

9•-=-

•

O SR. PRESIDENTE (Gilvan l<.ocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recentemente alertamos esta Casa para o perigo que representa para a
paz mundíãl o agravamento do fosso que hoje separa os países ricos dos paíw
ses pobres. Advogamos a necessidade da reformulação da ordem econômica
-internacional corno único meio capaz de assegurar um mínimo de bem-estar
material aos povos carentes.
Paralelamente, advertimos igualmente para a ambigüidade da posição
brasileira em relação ao assunto, pois enqu2nto ''retoricamente" nos alinhamos ao grupo terceiro mundista, para fins externos, dentro das fronteiras nacionais adotamos polítíca econômic.J que às vezes favorece o grande capital
internacional e seus interesses, notoriamente excludentes dos reclamos sociais
da maioria.
Ontem, o Presidente Reagan discursou perante a Assembléia Geral con~
junta do FMI e BIRD sustentando que a crise por que passa o mundo subdew
senvolvido se deve exclusivamente à má gestão interna das respectivas econo~
mias, e instou estes países a "colocarem suas economjas em ordem"

•

•
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Mais adiante, explicou que tipo de "ordem" deseja: trata-se, essencialmente, de conceder "incentivos ãos investimentos privados", os quais, segundo ele, tem .. importância essencial para o progresso".
E aqui, Sr. Presidente, vale transcrever parte da fala do Presidente norteamericano:
"O incentivo\aos investimentos privados'' prosseguiu "tem importância essencial para o progresso. As sociedades que conseguiram o progress·o econômico mais espetacular e amplo no período
mais curto de tempo não são as mais rigidamente controladas, nem
necessariamente as maiores em tamanho ou as mais ricas em recursos naturais. Não, o que as une~ sua âisposição em acreditar na rnâgica do mercado".
Daqui a pouco vou, exatamente, examinar que mágica do mercado é essa. Vou tentar examinar.
Estamos comprometidos com uma busca Pragmática de soluções que produzam resultados duradouros. Vamos acabar com a
retórica divisionista de nós contra eles. Norte contra Sul. Em vez
disso, vamos todos, países desenvolvidos e em desenvolvimento, decidir o que podemos conseguir juntos, acresc~ntou Reagan, em palavras dirigidas à próxima Conferência de Cúpula do diálogo NorteSul, em Cancun.

•

•

•

•
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lidarizo com V. Ex', porque acho que, realmente foi um passo atrás no sistema de cooperação mundial. Quanto ao problema da exportação de materiais
primários, acho que há uma fase em que realmente se tem que fazer isso. E.
claro que não se pode eternizar uma fase dessa natureza. Quando começamos
a exportar minérios de ferro de Minas Gerais, acredito que praticamente não
produzíamos aço no País, hoje estamos produzindo cerca de 15 milhões de toneladas e partimos para um programa que tende a 30 milhões. Não acho que
a política não deva ser revista, acho que ela deve ser revista, tendendo a tirar
maior partido para a economia brasileira. Mas, reconheço que os países mais
pobres têm dificuldades, senão contarem com a cooperação de, numa fase inicial, com a exportação de matéria-prima e a importação de tecnologia, também tenderiam a inviabilizar o seu próprio projeto. Muito' obrigado.

'

O que se constata é que o atual Governo ameOcano deseja,~ antes de tudo, que uma "substancial ajuda" lhe seja outorgada pelos países pobres.
E aí perguntamos nós: será que se pretende sanar a crise económico- financeira interna às custas de Concessões que os subdesenvolvidos fariam?
Considerando que hoje ninguém de boa-fé ousa sustentar a necessidade
de fortalecer ainda mais os grandes monopólios internacionais, entendemos
que a próxima reunião a Ser realizada em Cancun corre o sério risco de resultar num enorme fracasso.
,
Todo o sentido do '"Diálogo Norte-Sul" estã precisamnete nci prévio reconhecimento do dever que os países mais abastados têm de ajudar os países
menos favorecidos, pois se aqueles conseguiram atingir altos padrões de vida
foi, sem dúvida, em parte, devido às importações de matérias-primas a preço
vil durante muitos anos.
_
,
E, há pouco, ouvi aqui o Senador Henrique Santillo dizer exatamente o
que se pretende fazer setorialmente em Carajás com a exportação de minério.
E o exemplo é o do meu Estado, Sr. Presidente, em que os buracos lá estão,
Minas sofreu essa exploração predatória na exportação de minérios e pouco
se beneficiou com isto. Porque o Brasil exporta, ainda exporta, a preço vil. E,
exatamente agora, essa Companhia que surgiu, pratiCamente em função de
Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo, vai carrear os recursos, os parcos recursos, exatamente para Carajás e oxalá, Senador Henrique Santillo,
essa mentalidade predatória que existiu e existe no meu Estado não se transfira para Carajãs.
O Sr. Henrique Santillo - Lamentavelmente, os prenúncios são estes.
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~

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu é que agradeço a V. Ex•,pobre Senador José Lins. V. Ex• ao mesmo tempo que traz sua solidariedade ao nosso
pronunciamentO, e acredito que não vã trazê-la por muito tempo, porque daqui a pouco vou mostrar que há uma certa comparação entre a política que o
Presidente Reagan estabelece, nos Estados Unidos, e a política do Governo
brasileiro, sobretudo em beneficio das empresas transacionais. Então, V. Ex•
parte exatamente de um princípio sério, e que hoje exige a presença sobretudo
-do Brasil em Cancun: é quando fala sobre países em desenvolvimento, ou países mais pObres, porque hoje temos outra classificação, temos os países em
desenvolvimento, países em pleno desenvolvimento, e países mais pobres. Por
incrível que pareça, já não há mais a dicotomia eritre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, há aqueles mais pobres ainda.
1 Agor~, diz V. Ex• que esses países, numa determinada fase, têm que exportar suas matérias-primas. Realmente, respeito o conceito de V. Ex', não é
nosso, sobretudo em relação à política de exportação de minério, que trouxe
um empobrecimento muito grande ao meu Estado. Urna política tão predatória, pOrque evidentemente a velha expressão de Minas Gerais, de que minériO não dá duas safras. Realmente, esse o resultado que encontramos, hoje,
os buracos de Minas Gerais, que vão ser transferidos, agora, co.m toda velocidade, para Carajás. Muito obrigado a V. Ex•, pela coritribuiÇão que traz ao
meu discurso.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -Ouço o nobre Senador Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• está carregado de razões, corno sempre. Porque, quando se criou a Companhia Vale do Rio Doce, no seu Estado,
Espírito Santo, a alegação principal era de caráter social: tentar desenvolver
uma região que' estava inte1ra.mente afastada do desenvolvimento. E a verdade- e os testemunhos são múltiplos e cada vez maiores- é que essa companhia, exportando minério, deixou ali, muito possivelmente, quase que apenas
buracos, como diz V. Ex• O que o Presidente norte-americano esquece-se de
dizer ao mundo é que as nações desenvolvidas desenvolveram-se expropriando riquezas de mais 2/3 da humanidade, através de uma dominação multisse~
cular, inicialmente com um colonialismo impoSto pelas armas e, posteriorO SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• diz muito bem: lamentavelmente
mente, o colonialismo econômico, de quando em vez tambêm respaldado peos prenúncios são exatamente estes.
las armas. Isso propiciou uma acumulação de capitais, cada vez mais intensaO Sr. José Lins - Permite V. Ex•?
mente nesses países. Ainda hoje, por exemplo, nos dias atuais, este nosso
O SR. ITAMAR FRANCO - OuÇo o nobre Senador José Lins, com
País, esta Terra de Santa Cruz, esta terra, tendo optado, hâ 17 anos, autoritamuito prazer e satisfeito de vê-lo retornar ao augusto plenário do Senado.
riamente, por um desenvolvimento dependente, está carreando, agora, não
O Sr. José Lins- Como V. Ex• Corno V. Ex• que também nos honra, de
apenas recursos nossos, atravéS de exportação de matérias-primas essenciais,
vez em quando, com a sua presçnça.
a preços vis, mas também através de juros elevados de nossos empréstimos,
de nossa dívida. Quase 10 bilhões de dólares vamos ter que retirar, este ano,
O SR. ITAMAR FRANCO- Estou sempre aqui, Senador. Se V. Ex•
deste povo, deste sofrido povo, desses 120 milhões de patrícios nossos, para
for verificar a lista de chamada, há de ver que minha presença aqui é permaenc~er as burras, do capitalismo internacional, sediado nos Eitados Unidos,
nente.
·na Europa Ocidental e, agora, também-, no Japão. Essa a grande verdade que
se esquece de dizer nas relações Norte-Sul. E V. Ex• tem inteira razão: tivésseO Sr. José Lins- h uma honra para o Plenário. Mas achq m~ito impormos nós optado, hã i7 anos, democraticamente por um desenvolvimento intante a argüição que V. Ex• faz, a respeito da posição tanto do Presidente
Reagan com a do Banco Mundial nessas recentes reuniões realizadas na
' dependente, qu_e nos permitisse ter a altivez de povo independente, ftle povo livre e de governo democrãtíco, aí sim, não estaríamos agora os nossos repreAmérica. Não hã dúvida, nobre Senador Itamar Franco, que a Organização
sentantes governamentais não estariam, agora, nas redes c:e televisão, nos
da economia dos países pobres é fator essencial para o seu progresso. Mas,
méios de comunicação, como à implorar a permanência de uma ajuda de um
não hã dúvída, também, que a cooperação externa é muitas vezes, o fator inBanco Mundial, ou de qualquer outra instituição internacional. Estão aí pedispensãvel para a organização dessa economias. Daí por que a posição re- ,
áfutes, batendo às portas de Washington, batendo às portas do Banco Muncentemente ado\ada pelo Governo americano, criando perspectivas de uma
menor participação dos organismos mundiais de cooperação com as econodial, batendo às portas das grandes Capitais ocidentais e de Tóquio; Pedintes
de pasta na mão! Não foram poucas as vezes em que o Sr.J?elfun Netto permias subdesenvolvidas, é realmente vista por nós como unr passo atrás.
1 correu o mundo Ocidental todo, tentando vender Carajás, tentando comerLembro-me de quy, durante anos, os relatórios do Banco Mundial, apresentados por MacNamara, chamavam sistematicamente a atenção dos graves
cializar as potencialidades da Amazônia Oriental, puma tentativa desesperaproblemas que o subdesenvolvimento, a fome e a pobreza de 2/3 do mundo
da de salvar o modelo injusto, concentrador de riquezas e dependente. Tivéspoderão criar, a médio prazo, inviabilizando até o desenvolvimento humano,
semos nós optado democraticaniente pela participação do povo, Por um ouaté o processo de ~stabilização da economia mundial. De modo que eu me sotro, estilo de desenvolvimento, e essa decisão do Sr. Presidente norte-
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americano, agora, não estaria, praticamente, Oos afetando tanto, como estâ;
vai afetar, vão subir osjuro·s internacionais. A medida é essa, é aumentar ainda mais os juros internacionais. O governo norte-arrieriCano não abre mão
disso. E, com isso, no próxiino ario, se pagamos, este ano, 10 bilhões de dólares, estaremos pagando 15 bilhões de dólares ou mais, só em juros.

O SR. ITAMAR FRANCO- Assiste a V. Ex• inteira razão. Mas, e por
que Senador Henrique Santillo? Porque o credor de hoje pretende ser o sócio
de amanhã.

O Sr. Henrique Santi!lo -(Fora do microfone)- Isso é que é grave.

O -Sr. José Lins. - V. Ex-' me permite um aparte?
O SR: ITAMAR FRANCO- Permito, com prazer.
O Sr. José Lins....:.... O que se dá, é que nós precisamos de divisas e nós não
vamos receber de graça essas divisas, essas divisas têm uin custo para nós. V.
Ex• quereria, por exemplo, que o País deixasse de impOrtar petróleo, deixasse
de importar certos materiais ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Aí é outro problema, Ex•, aí é problema
de importação, V, Ex• vai me permitir, também ...

O Sr. José Lins - Não, V. Ex• me permita concluir.
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.

O SR. ITAMAR FRANCO- E V. Ex• acaba de demonstrar aí, no seu
pronunciamento, há poucos minutos. E: claro que eles têm interesse em ser sócios num empreendimento como esse de Çarajâs, e comO disse muito bem V.
Ex•, pela velocidade com que se quer implantai. E é o que eu digo_tambêm,
agora, e possivelmente aí o Senador José Lins não vai concordar comigo.
Pretender que, hoje, o estabelecimento de uma justiça sOcial,_ a nível
mundial, possa ser atingÍdo apenas com o jogo das forças do mercado- é o
que diz o Presidente americano, ele quer apenàs o jogo das forças de mercado, e ele pode dizer isso porque ê urna grande potência -é não querer encarar, verdadeiramente, os fatos. Porque fazer o jogo do mercado, uma grande
potência, cOmo são os Estados Unidos, como-diz V. Ex•,_com dois terços da
população empobrecida, não é possível. Aí, meu caro Senador Henrique Santillo, não é ter sinceridade. Eujâ não diria nem -que fosse uma expressão hipócrita de S. Ex• o Presidente aniericano, porque seri8., realmente, uma expressão dura. Mas é, realmente, não querer ver a realidade dos fatos. É não querer enxergar que a humanidade, dois terços da humanidade, está dependente,
está empobrecida, está passando fome.
Mas, agora, o mais importante, na minha análise: é que a política delfiniana, e me permita, Sr. Presídente,-essa expressão, sem qualquer sentido de
menosprezar, mas evidentemente, por que o Ministro Delfim é o condutor da
nossa política econômica. Então, a política delfiniana se_ assenta mais ou menos nas mesmas premissas sustentadas pelo governo Reagan, o que coloca as
autoridades Executivas Federais em po"sição difícil.
Ora, se aqui, internamente, se processa - e V. E~•. Senador Evelásio
Vieira, tem demonstrado isso nos seus pronunciamentos - se processa um
tipo de política semelhante à política do Presidente Reagan, como é que nós
podemos combater lã fora essa política? Como ê que nós podemos ·nos Colocar, agora, frente ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial,
contrários a essa política, se nós aqui estairios adoiando essa política?

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, há um aspecto que tem que
ser levado em conta. Para nós, por exerilplo, seria muito mais convenien_te
que os Estado Unidos não fizessem uma política intervencioniSta, no seu próprio mercado, e nos permitisse, pelas forças do mercado, colocar os nossos
produtos, inclusive, dentro do~ Estados Unidos, para nós seria- muito bom.
Veja V. Ex• que, às vezes, essas armas são armas de dois gumes ...

O Sr. Henrique Sanlillo -

Mãs não é o que na prática estâ fazendo.

O Sr. José Lins"- f, exatamente; o que na prâtic:a está (aú:ndo, 'está impedindo que os produtos penetrem no mercado amerícan:o, porque aí é uma
intervenção nas ·próprias forças de mercado.

O SR. ITAMAR

FRANCO~

Veja, V. Ex•, o que' estou combatendo e

creio que V. Ex• ...

O Sr. José Lins- Não é, é que quando é contra nós combatemos, claro.

OSR. ITAMAR FRANCO- Nós temos que combater contra nós, mas
nós temos que a dotar...

·
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O Sr. José Lins- Acho que se nós pudéssemos viver sem importar petróleo, sem gastar divisas m:i compra de materiais interinediárfos, que são ainda hoje fundameritais para o desenvolvimento da nossa tecnologia, para o
nosso mercado, para o nosso sistema de produção de bens de capitais, seria ótimo. Acontece que o mercado de fora não trabalha a nosso favor, nós ê que
temos que nos organizar, como muito bem diz o Presidente Reilgan. Só que,
muitas vezes, essa organização, principalmente dos países mais pobres, depende também de auxílio, da tecnologia externa e até de capitais estrangeiros.
Essa é que é a verdade. Felizm~nte para nós é possível que, dentro de um ano
ou dois, possamos reduzir a aplicaÇão de poupanças externas no nosso desenvolvimento. Se isso se der serâ ótimo para nós.

O SR.~ ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, evidentemente quando falo no crédito subsidiado para exportação, V. Ex• traz o problema da importação. Eu aí até que poderia trazer, dentro do que diz V. Ex•, outro aspecto mais sério, O País, por exemplo, através da palavra do Ministro dos Transportes, disse que não tinha jeito de subsidiar o diesel, em função do transporte coletivo. Mas, no entanto, V. Ex• acaba de confirmai', que estamos subsidiando importações. Perguntaria a V Ex•, que é um Líder do Governo, no se-tor económico, acjUi no SemidO-Federal e que merece o meu respeito pela sua
firmeZa, inteligência e estudoS, quanto é que pagamos e 8-astamos com subsídios de exportações, por·ex-emplo, no ano de 1979? V. Ex• sabe que foi mais
de 100 bilhões de cruzeiros, de subsídios. Não é verdade?

O Sr. José Lins - ~ verdade.
O SR. ITAMAR FRANCO -Agora, veja só, Senador José Lins, eu já

•

•

não quero nem deiXar, na argumentação de V. Ex•, o aspecto de que precisamos desse ou daquele bem para a nossa indústria de base. Quero chamar a
atenção quando digo qUe estamos aqui aplicando e tentamos aplicari é:xata~
mente o que se disse aqui, estamos beneficiando as empresas multinacionais.
E trago um exemplo, um exemplo da área que V_. Ex• acabou de analisar, é o
contrato, que pÇ)uca gente sabe neste País, o cont~ato de compra e_ ven9a das
ações entre·a United State Steel e a Cia. Vale do Rio Doce.

O Sr. Henrique Saittillo·- E: Oque está ocorrendo agora com o alumínio,
ALBRÁS, ALUNORTE, ALCOA.

O SR. ITAMAR FRANCO~ Nós tivemos que pagar à United State
Steel, Sr. -Presidente, veja o absurdo, 40 milhõC:s, 989 rriil, 626 dólares e 64
centavos, correspondentes ao valor dos inVestimentos efetivamente realizados
pela vendedora, que é uma empresa multinacional, diretamente através da
Companhia Vale do Rio Doce, para subscrição das ações.
Ora, na nossa propriedade, numa área nossa, e o mais sério ainda é o
complement'o desse contrato que estarrece a todos nós: pagamos, como cor~
respondente à parcela adicionál, 8 milhões, 609 mil, 784 dólares e 92 centa~
vos, para quê'? ·•Adicional compensatória da utilização, veja nobre Senildor
José Lins, compensatória, repito, sem "qualque_r· retribuiçãO das importâncias
referidas no item 1 supra, do projeto Cani.jás, calCul.adas _a razão de 6% ao
ano, desde a data em que as referidas importâncias forani efetivamente investidas, atê hoje capiializadas

•

•

9

',

O Sr. José Lüis - V. EX•, nesse po~to, teffi razão.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nós estamos combatendo, externamente,
a política americana, mas -não-podemos ter, eternamente, uma política semelhante aos Estados Unidos.
· ·
.
Então, qUando o gov'ernO americano·fala 'em jogo de mercado_; veja V.
Ex•, que n0jogO do mercado, e o Senador Henrique_Santillo, sem dar o exemplo, foi fundo,, também, mi-questão.' O que está acOntecendo com o Brasil,
que suspendeu em 1979, e voltou a ter agora? O crédito de exportação subsi~
diado. Nós eStamos favorecendo o quê? O Tesouro AniericaD.o, por incrível
que pareça; uma nação pobre como a nossa, esta com O crédito subsidiado,
fa.vorecendo o Tesouro AmeriCano ...
O Sr. José Lins' ~ V._ Exf .se en:Sana nobre Senador.:.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, não me engano,.Senado<.

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

O SR. ITAMAR FRANCO- É difícil, nobre Senador José Lins, exata·
mente como diz V. Ex•, que se possa favorecer uma eJ?presa multinacional
como a United State Steel.

O Sr. iosi Lins- Não há favoreciinento, nobre Senador, o que hã é um
negócio. O-des-envolvimento tC:.m um ·custo, o capit;il estrangeiro teffi ~m custo ..,.

O SR. ITAMAR FRANCO- Grande negócio, nobre Senador José
~Lins!

O Sr. José Lins- Agora se V. E~• prefere que o País estagne, apenas hã
uma alternativa que .se não me enganO foi até a::ventada naque'Je relatório há
pouco lido pelo· nobre Senador Henrique Santillo, que seria que investísse-

•
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mos na medida da disponibilidade de nossas próprias poupanças. ~ uma alternativa. Reconheço que poderíamos partir para uma política dessa natureza, mas eu, sinceramente, não sei se essa política seria mais patriótica, mais
objetiva e mais convenie-nte ao povo brasileiro!' do que essa outra de participação, naturalmente, com uma assistência responsável da parte brasileira e
com o controle acionãrio dos principais projetaS.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, V. Ex• não vai considerar a compra e a transferência das- ações como uma medida patriótica.
O Sr. José Lins --E:_ claro que coilsidero.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nãoconsidera, não acredito, não lhe

faço essa irijustiça, sinceramente, não ihê--FaÇO essa injustiça.
O Sr. José Lins- Mas a mesma coisa, nobre Senador, acontece com as
nossas empresas lá fora.

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas nesse caso aqui é muito grave, nobre
Senador.
O Sr. Henrique San ti/lo- O que se alega aí é que a empresa já havia investido essa importância. Foi o que Governo alegou na ocasião de promover
esse ressarcimento. Mas, na verdade, se formos fazer câlculos em moeda ...

O Sr. José Lins - Ninguém investe de graça.
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas não é isto, nobre Senador, a alegação foi esta, ma--a verdade não é essa.

•

O Sr. Henrique Santillo- Essa foi a alegação. Não havia nada investido
na área aí.

O SR. ITAMAR FRANCO- Nada.
O Sr. José Li.ns- V. Ex.• não ê crianÇa para pensar qUe alguém investiria
de graça em nosso País.
O SR. ITAMAR FRANCO -Não, não sou criança não, Senador José
Lins. Se V. Ex~ considera patriótico issõ-, n·ã-o vou poder continuar.
O Sr. José Lins- Não é questão de patriotismo, nobre Senador, isso é
questão de negócio.

•

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas quem falou em patriotismo não fui
eu não. Aliás, não gosto nem de falar em patriotismo.
O Sr. José Lins- V. Ex~ não me confunda nem confunda os outros.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não quero confundir. Quem sou eu para
confundir.

O Sr. José Lins- Eu supus, eu acho que hã uma alternativa, uma alternativa de não investir senão poupançaS externas:

•

•

O SR. ITAMAR FRANCO~- Isso é um outro problema, Excelência.
O Sr. José Lins- Mas eu_ não sei se essa é a alternativa mais adequada.
O SR. ITAMAR FRANCO- O que perguntei a V. Ex• foi outra coisa.
Não estou querendo confundir. Quem sou eu pa"ra confundir a inteligência de
V. Ex•

O Sr. Henrique Santi/lo- Eminente Senador, acho que as colocações do
Sr. Senador José Lins realmente precisariam ser discutidas, no entanto, V.
Ex.• está pretendendo, com o seu discurso, colocar a questão do diálogo
Norte-Sul, dos problemas de relacionamento internacional, quando o Presi~
dente norte-americano, ontem, enfatizou a necessidade de se obedecerem as
leis do mercado e que cada um cuide de si; seria mais ou menos isso. Quando
ele diz que as leis do mercado devem ser obedecidas, ele está se referindo, obviamente, ao fato de que é preciso permitir, com apoio dos governos das
grandes potências ocidentais, a atuação pura e simples dos grandes cartéis,
quer nas empresas produtivas, quer nas empresas financeiras, também carteli~
zadas, em forma de taxas, de juros, cobram sempre a~ mesmas taxas, os mesmos juros, de comum acordo e nós, povos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é que pagamos isso aí, pagamos com os olhos da cara. E esta a ver~
dade. Na minha opinião, o que o $residente Reagan fez ontem foi apenas rasgar o véu da hipocrisia, rasgou de cima abaixo o vêu da hipocrisia.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos fazer, atê, justiça, ele falou realmente, não escondeu o que pensa. Tem razão V. Ex.•, ele colocou ali a sua face
clara.
O Sr. Henrique Si:zntillo- Na verdade o Governo norte-americano, ocapital norte-americano, os governos das potências ocidentais, o capital internacional do mundo ocidental tem feito isso, às vezes com alguns disfarces, vezes com alguns discursos cheios de subtefúrgios. Desta vez se rasgou plenamente o véu da hipocrisia.
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O SR. ITAMAR FRANCO - TranqUilamente, V. Ex• tem razilo.
O Sr. José Lins - Permite V. Exf um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr. José Lins- Quero fazer uma observação sobre a colocação, aliâs
muilo judic,iosa, do Senador Henrique Santillo. É que, se realmente passãssemos, no mundo, a trabalhar simplesmente sob o influxo das leis do mercado,
é claro que haveria preponderância ou possibilidade de grandes influências
dos grandes capitafs, isso nã() hâ dúvida. Mas, na medida em que nós, também, adquirimos uma certa consistência, uma certa dimensão ria nossa força
de mercado, também poderia chegar o momento em que seria isso convenien-

te para nós. Hoje, quando os Estados Unidos adotam políticas de proteção
interna, já não são muitas vezes, convenientes para nós.~ que, às vezes, a coisa, nobre Senador, como bem levanta o problema o Senador Henrique San-,
tillo, funciona de um lado, mas pode não funcionar para o outro. Se houvesse
equilíbrio e liberdade para todos, evidentemente que seria muito justo; talvez
até fosse melhor para nós.

O SR. ITAMAR FRANCO - É o fulcro, exatamente, Senador José
Lins, do meu pronunciamento nesta tarde._ Ou pelo menos exemplificar, bus. cando ex.atamente isso. Só não posso aceitar, no momento, que se fale em
força de mercado.
O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O Sr. Evelásio Vieira- V. Ex•, que é um dos Senadores mais assíduos
nesta Casa e que tem, constantemente, feito magníficas abordagens, repete,
neste tarde. E as colocações de V. Ex• se acasalam exatamente com conclusões do relatório há pouco oferecido na leitura do Senador Henrique Santillo.
O Governo Federal, nos últimos anos, estabeleceu uma estratégia econômica,
dando ênfase a_ uma economia ganhando sempre maior dimensão de internacionalização e ficarido, em razão disso, sempre mais condicionada às decisões
do exterior. Então, chegamos a esse patamar, hoje, de uma dívida ex. terna que
já supera os seis trilhões de cruzeiros. Então, nós temos que ir ao exterior,
contrair um empréstimo para construir infra-estrutura, para possibilitar o escoamento de matéria-prima, que é entregue a preços vis. Por outro lado, para
colocarmos no mercado externo produtos elaborados, e semi-elaborados, temos que subsidiar. Quem é que estã subsidiando? Jj, o povo. E os subsídios no
Brasil são um escândalo. A maioria das empresas exportadoras de manufaturas sãO multinacionais. Pois bem, o Governo, no subdídio, por exemplo, para
o crédito, entrega o dinheiro à empresa a um juro de 7% ao ano. A maioria
dessas empresas do Brasil, no mesmo banco em que recebem esse dinheiro,
depositam em Open Marketing, tendo uma remuneração que varia de 7 até
JO% ao mês.

O SR. ITAMAR FRANCO- Quando não colocam no Overnight!
o Sr. Evelásio Vieira - EsSas empresas jâ não estão téndo mais interesM
se, atê, de aumentar a sua produção, porque é muito maiS negócio espêcular
financeiramente. Essa é a grande verdade. Veja V. Ex•, entregamos as
matérias-primas, ao exterior, de graça. O minério de ferro. Em 1950 recebíaM
mos. pela tonelada do minério de ferro, l3 dólares. 30 anos depois, 17 dólares.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sabe qual é a desculpa, Senador Evelãsio
Vieira? :E: que não temos uma OPEP em relação aos minérios, porque a Austrália está mais perto dos mercados.
Essas as desculpas das autoridades brasileiras.
O Sr. Evelásio Vieira- Muito bem! Mas vamos ao final da nossa intervenção.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sei que o Senador José Lins daria essa
desculpa, em tese ...
O Sr. Evelásio Vieira- Vamos ter, agora, um importante evento internacional no México: Cancun. Pois bem, a presença do Brasil é indispensável,
mas não pelo seu Ministro do Exterior que é um homem talentoso, é um homem capaz, mas não tem autoridade para o verdadeiro diãlogo que lâ vai se
estabelecer, do Presidente da República. Lã deveria comparecer o nosso Presidente da República, para ter maior desenvoltura na defesa dos interesses
dos países em desenvolvimento, dos países do terceiro mundo, e o Brasil, dentro desse conjunto de países, se destacando e:xatamente pelas suas grandes potencialidades naturais.

O Sr. José Lins - E. Mas isso ainda não está decidido.
O Sr. Evelásio Vieira- O Brasil, pelo seu grande contingente populacional, é urna força que pesa na balança, até como mercado também consumidor
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de produtos do exterior. Pois bem-, mas lá fnfelizmente o Brasil não estará re~

presentado pelo seu titular, pelo seu Presidente da República, pelo Chefe da
Nação, mas sim por um homem que não vai ter a mesma autoridade, as mesmas condições de diálogo que teria o nosso Presidente da República.
O Sr. José Lins - Isso não está decidido.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• vai fundo à questão, Senador Evelãsio Vieira, e-eu exatamente terminaria, como vou terminar, Sr. Presidente, o
meu pronunciamento ...
O Sr. Henrique Santillo- V. Ext- me permite, apenas, antes de terminar,
Senador Itamar Franco? Permita-me citar mais um exemplo grave no discurso de V. Ex~ Ainda quanto ã. Carajás. Bem disSe aqui o Senador Evelãsio Vieira que o preço internaciOnal do minério de-ferro está, hoje, a 17 dólares a to.nelada. Segundo o Sr. Dr. Euclides Triches, o minério de Carajás, pOr ser de
melhor qualidade, alcançaria os 20 dólares. Vou concordar com o Dr. Euclides Tríche.s. O projeto prevê, para daqui a quatro anos, a exportação anual,
inicialmente, de 15 milhões de toneladas de minériO de ferro que, a 20 dólares,
dariam, justamente, 300 milhões de dólares ao ano. No entanto, apenas para
se implantar esse projeto, sem contar a infra-estrutura, serão necessários dois
bilhões de dólares de empréstimos que, a 20% ao ano- dá mais do que isso,
mas vou colocar apenas 20% ao ano - daria o pagamento de juros anual de
400 milhões de dOlai-es. Significando que esse projeto, exportando 15 milhões
de toneladas seria deficitário pari o n'Osso balançO de pagamentos em 100 milhões de dólares anualmente. Respostas que nem o Sr. Oziel Carneiro e nem o
Dr. Euclides Triches tiveram.

O SR. ITAMAR FRANCO Lins terá.

Mas, por certo, o nobre Senador José

O Sr. Evelásio Vieira - Estamos transportanto água em cesto.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? (Com assentimento do orador.) Vê V. Ex• como se avalia mal a inteligência dos homens em geral.

O SR. ITAMAR FRANCO -Do Governo, não é?
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jeto. Se V. Ext analisar qualquer projeto, encontrará um ponto de nivelamen~
to que não coincide, absolutamente, com a produção das primeirãs unidades.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presíàente, vejo que V. Ex•jã mechama a atenção. E nem quero discutir com o Senador José Lins, neste instante,
o problema dos preços com que a ELETRONORTE vai favorecer uma empresa multinacionaL Está tudo certo. O Governo brasileiro pode dar à multinacional, a preço vil, sua energia elétrica.
O Sr. Henrique Santillo- E o preço da bauxita, que estâ sendo exportada?!
O SR. ITAMAR FRANCO- Não vamos entrar nesse assunto. Sr. Presidente; termino meu pronunciamento exatamente na linha final do aparte do
eminente Líder do Partido Popular, Senador Evelásio Vieira, chamando a
atenção -, e aproveito a presença do Líder do Governo, Senador José Lins
-para a crescente importância dessa Conferência de Cancun.
Senador Evelãsío Vieira, não se entende o porquê do não comparecimento do Presidente da República. O Brasil...
O Sr. José Lins- V. Ex' deve ter lido isto nos jornais, sei que V.
um homem que acompanha as notícias ...

Ex~

é

O SR.-ITAMAKFRANCO:..... E claro, a Oposição só pode sabei atrávês dos jornais.
O Sr. Evelásio Vieira - Senador Itamar Franco, tenho a impressão de
que nós da Oposição estamos melhor informados do que o Vice-Líder do Governo.
O Sr. José Lins - Só que a informação pode estar destorcida.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, exatamente pela impor·
tância dessa Conferência, onde se vai tratar de uma nova ordem económica, a
presença brasileira é fundamental, porque o Brasil, hoje, em relação aos países do terceiro mundo, digamos assim, tem uma posição privilegiada. O Brasil pode ser exatamente ...

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe perfeitamente que o Presidente esfá
te, enfartado ...

doen~

O Sr. José Lins- Seria totalmente injustificável fazermos um projeto
para perder dinheiro. h claro que esses recursos, que estão sendo aplicados,
não são recursos distiriados apenas a esse primeiro projeto de exportação de
15 milhões de toneladas, que, aliâs, são 30 milhões de toneladas.

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas eu não quero que o Presidente doente vá. Agora V. Ex~ está fazendo pouco de mim.

O Sr. Henrique Santillo - Inicialmente 15 milhões de toneladas e, três
anos depois, 30 milhões de toneladas.

afastou o Presidente Aureliano Chaves do Poder.

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe que esses recursos não são destinados uni-

camente a este projeto.

O Sr. Henrique San ti/lo- São 3.6 bilhões para este projeto. Eu lanço um
repto para que V. Ex• prove o contrário. São 3.6bilhões para o projeto de minêrio de ferro da Companhia Vale do Rio Doce, Carajãs.
O Sr. José Lins- V. Ex• hã de compreender que est~_é um investimento
inicial e que o projeto não vai ficar em trlnta milhões de dólares.
O Sr. Henfique Santi/lo- Dois pOnto seis bilhões de dólares! Três anos
depois, trinta.
O Sr. José Lins- Mas não vai ficar em quinze milhões de toneladas,
nobre Senador; vai também produzir minério para ser, inclusive, transformado no próprio País! Se V. Ex• vai ficar adstritO a uma análise parcial desta natureza, V. Ex• chega à conclusão de que estamos lidando com pessoas que,
absolutamente, não entendem do problema. Não é o caso, absolutamente. V.
Ex• faz uma profunda injustiça.
O Sr. Henrique Santillo-- Lamentavelmente, sou obrigado a reafirmar,
aqui, o que disse. É lamentável que coisas como essa estejam ocorrendo, mas
são verdadeiras.

O Sr. José Lins- A afirmação de V.
não é uma verdade completa.

Ex~

é apenas uma meia verdade,

O Sr. Henrique Santillo- Eu lançaria a V. Ex' inclusive, eminente Senador, um repto para provar o contrário. 'O único projeto que existe é o da
Companhia Vale do Rio Doce, eminente Senador, o de exportação de minério de ferro de. Carajãs. Quinz~ milhões d_e toneladas inicialmente e, a seguir, trinta.
O SR. ITAMAR FRANCO - E o único projeto.
O Sr. José Lins- Gostaria apenas de esclarecer, eminente Senador, que
um projeto desta natureza, evidentemente, tem um período que pode entrar,
digamos, em desequilíbrio, e até chegar ao ponto de nivelamento, Isso acontece com _qualquer empresa, e V. Ex• sabe disso. A receita não passará a ser
maior do que a despesa. Isso se dã, nobre Senador, não apenas com esse pro-

•

O Sr. Evelásio Vieira ....:.. Si!iiicfor Itamar Franco, o Senador José Lins

•

O Sr. José Lins- NãoCEstou dizendo a V. Ex• que o Presidente Aureliano declarou hoje pelos jornais, que o problema da representação de Can~
cun ainda não está decidido.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, exatamente para renovar
este apelo_- se é que podemos fazer algum apelo ao Executivo- da presença
do Presidente da República em Cancun. O Presidente em exercício Aureliano
Chaves, que acompanha de perto a evolução económica de ordem interna e
de ordem internacional, sobretudo Sua Excelência que aí está, e tem acompanhado essa evolução pela sua presença permanente à Comissão Nacional de
Energia. Com isto não estou dizendo que o Presidente João Baptista Figueiredo não acompanhasse e não entendesse.
O Sr. José Lins - Faço minhas as palavras de V. Ex•
O Sr. Evelásio Vieira - Senador Itamar Franco, é preciso que se diga
que o Presidente Aureliano Chaves tinha interesse de lã comparecer, mas ... l
O SR. ITAMAR FRANCO- Com esse "mas", Senador Evelâsio Vieira, é que não podemos concordar. Vou mais além. V. Ex~ participou também
desse desejo, da presença do Congresso Nacional. Nós ouvimos, hã pouco,
que o Itamaraty, veja Sr. Presidente e Senador José Lins, entende que não se
deve enviar observadores a essa Co!lferência porque ela não poderia ter observadores parlamentares..
Ê o Itamaraty, Sr. Presidente, que dita a política externa brasileira, não e
o Cõngresso Nacional; é o Itamaraty quê resolve, do seu altar, que a política
externa brasileira deve ser ditada aqui ou acolã. Por que isto? Sobi-e a presença do Congresso Nacional nessa Conferência, é o Itamaraty a dizer que
não pode? Quem é que vai dizer que não pode? Nós é que podemos, Sr. Presidente, se entendessemos de não perr~:litir a presença da delegação do Jtamaraty a essa Conferêndã. Desde quando é o ltamaraty quem dita normas da política externa brasileira?
É exatamente o que V. Ex• disse hã pouco, Sr. Presid.ente, enquanto não
tivermos um estado democrãtico, a normalidade institucional, isto continuará acontecendo. Não temos nada contra o Itamaraty. Ao contrârio, admiramos seus diplomatas, sua linha de conduta, mas~ preciso que o Itamaraty entenda que quem dirige a política externa brasileira é o Congresso Nacional e
não ele. (Muito bem! Palmas.)

•

•
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador J osê Richa rPausa.)
S. Ex'- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. rPausa.)
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 Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A todos os brasileiros que acompanham o desenvolvimento dos transportes em nosso País, o dia de ontem foi uma data de júbilo para todos nós.
Ontem, Sr. Presidente, transcorreu o 249 aniversário da Rede Ferroviária Federal.
Aqueles brasileiros que sempre acreditaram que a boa política de transporte, no Brasil, devia se deslocar da rodovia para a ferrovia, porque é o sentido do nosso progre~::.v e do nosso interesse nacional, aqueles brasileiros que
vêm acompanhando, - e há de fato uma luta - a porfia para que se substitua os 75% do transporte de carga pelas rodovias pelos 15% do transporte das
ferrovias, exatamete o contrário das grandes nações da Terra, onde a ferrovia
transporte 75% e as rodovias transportam 15 a 20%, o aniversário da Rede é
um fato auspicioso.
A Rede Ferroviária Federal, Sr. Presidente, que se estende no País, depois do fim das linhas anti-econôrnicas, se estende por 23.591 km do nosso
território, dos quais 1.043 jã e1etrificados, que no ano passado atingiu a perfórmance altamente elogiável de 19,6% de carga em crescimento e 10,2% em
passageiro. Essa ferrovia que rios três grandes centros brasileiros representa
fato r de progresso, desenvolvimento e bem-estar, essa ferrovia merece nossas
congratulações pelo transcurso dessa data.
Uma estrada de ferro, Sr. Presideiltie, que já desempenhou, ao longo da
nossa história, o papel importante de transportar nossas riquezas, nossa produção e nossa população, no serviço das suas fábricas, das suas usinas e assim
por diante.
·
Hoje, está numa tendência a assumir o papel que todos desejamos para a
ferrovia brasileira.
Devo dizer a V. Ex•, em números, que ela transportou, este ano, 70 milhões e 500 mil toneladas de carga e 335 milhões e 800 mil passageiros. Isto é,
quase 90% do transporte de passageiros do País. Portanto, é uma ferrovia que
desempenha um papel importante para a nossa economia.
Eu, Sr. Presidente, recordo-me dos tempos de crianças, dos tempos de
minha infância já distante, já perdida nos longos do tempo, a minha mocidade, a minha adolescência, e homem maduro, que me criei ao longo de uma estrada de ferro, e me habituei a acordar pela manhã com o silvo das suas locomotivas a vapor, sempre acorripanho esse rush da estrada de ferro, do reencaminho dela para os grandes dias de amanhã, com uma satisfação imensa de
brasileiro e de saudosista que sempre pensou que na estrada de ferro é que
ainda está o sentido do transporte neste País.
Essa estrada de ferro, Sr. Presidente, reúne, no seu acervo de material rodante, 1.344 locomotivas a diesel e elétricas, 50 locomotivas intregalmente
elétricas, 20 apenas locomotivas a vapor, 43 rni1672 vagões de todos os tipos
e para todos os tipos de transportes de cargas, 374 trens elé.tricos~ Sr. Presidente essa ferrovia tem seus destinos no transporte de massa de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, 10 locomotivas diesel e mais 745 outros tipos de carros, Sr. Presidente, é um acervo de uma grande empresa nacional
que presta um relevante serviço a -este País.
Quero homenagear o atual Diretor, coronel Carlos Weber, que tem lutado para que esta estrada se levante do acervo de ferro velho para uma estrada
de ferro que possa, amanbã, resolver os problemas de transportes neste País e
possa desempenhar o papel que todos nós brasileiro~ acreditamos que ela um
dia resolva. Assim, as minhas felicitações a ele, a todos Os ferroviârios desta
estrada de ferro,-cerca de 35 mil ferroviâiíOs que ela emprega em todas as suas
redes, nos 23 mil quilômetros de rede na qual ela se espalha e se derrama pelas
terras brasileiras.
Sr. Presidente, tenho mentalidade ferroviária e sinto que o Brasil, na
atual conjuntura mundial deverá adotar esta mentalidade através dos seus
três MinistrOs: dos Transportes, da Indústria e Comércio e do Interior. Devemos modificar a mentalidade rodoviária pelã quara RevoluçãO orientou-se
nos últimos tempos, e substituí-la pela. mentalidade ferroviária, que está de
acordo com os interesses nacionais; adotando-a gastaremos menos petróleo,
não gastaremos pneus. E mais econômica, rilais barata, mais nacional, mais
brasileira do que todas as estradas de rodagem deste Pais.
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DeixO aqUi minhas felicitações e congratulações à Rede Ferroviâ!ia Federal, ao -presidente da Rede, Coronel Carlos Weber, a sua Diretoria, a todos
os trinta e cinco mil ferroViários que, dia e noite nos seus trens, por este Brasil, transportam, Sr. Presidente, mais do que as nossas cargas e os nossos passageiros, transportam as esperanças maiores de um Brasil mais feliz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .
Presidente, Srs. Senadores:
A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa acaba de realizar o seu
III Congresso Nacional. Após estudar e debater sobre o papel da empresa no
desenvolvimento do país, o Congresso aprovou um documento final que, por
sua importância e atualidade, merece ser registrado nos Anais do Senado Federal.
Eis os termos do documento:
"Empresários brasileiros representando todas as regionais da
ADCE/UNIAPAC Brasil e todos os estratos da Comunidade Em·
presaria! Nacional, reunidos em Salvador, em Congresso Nacional,
emitiram o seguinte texto síntese de seu magno encontro anual .
O IT1 Congresso Nacional da ADCE/UNIAPAC Brasil
realiza-se em momento histórico relevante, do ponto de vista político nacional, mas tambêm no âmbito da reflexão sobre pontos essenciais do pensamento social cristão. Este último aspecto é marcado
pela passagem nestes dias do nonagésimo aniversário da publicação
da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, relativa à condiçãO
do trabalhador e do trabalho. O documento, longe de perder sua
significação ao longo dos anos, permanece atual, re-presentando a
verdadeira Carta Magna dos Operários_.
O momento político nacional é assinalado essencialmente pelo
processO de abertura e distensão, ao qual todos os segmentos da comunidade brasileira são convocados, pela própria consciência nacional. A essa convocação responde aqui a classe empresarial brasileira, representada por um segmento cujos integrantes reuniram-se
em Salvador durante o Congresso Nacional da ADCE.
Tendo como· pano de fundo esse duplo enfoque histórico, afir~
ma a classe empresarial sua presença e seu compromisso diante do
processo sócio-politico. Está ela bem consciente das tonalidades que
dão colorido à atual situação brasileira: grave preocupação com o
estrangulamento do- país diante de uma crescente dependência financeira externa; incapacidade de aumento do mercado interno devido à permanente pressão inflacionária; poderosa presença estatal,
que domina a vida econômica do país e intervém com freqíiéncia de
maneira abusiva; submissão a um projeto de desenvolvimento centrado predominantemente e, com freqüência, exclusivamente sobre
a dimensão econôi:nica da vida social.
A estes aspectos somam-se as preocupações de natureza especificamente política: aqui descortinam-se pOucas alternativas novas,
com real conteúdo de abertura para o terreno específico da ati vidade empresarial, relativo às relações de trabalho.
Diante de todos esses elementos reafirmam os empresários brasileiros reunidos neste III Congresso Nacional da ADCE/UNIAPAC Brasil sua convicção na dimensão transeconômica da realidade empresarial. A empresa pesa indiscutivelmente na vida política,
nos fenômenos cultu~ais, na sociedade toda, por meio de a portes diretas ou de presença indireta, de pressões e resistências ou de participação ativa.
Esta presença tem que necessariamente marcar a formulação
do modelo político-social brasileiro, principalmente pela indispensável participação que na referida forinulação devem Íer todas as forças realmente criativas da comunidade nacional, entre as quais a
classe empresarial sempre se posicionou de maneira relevante.
Na construção da sociedade justa, democrática e pluralista que
todos desejamos, a participação do empresário deverá priorizar a
importância do diálogo entre os homens que compõem a realidade
da empresa - seus dirigentes e seus trabalhadores. Tal posição envolve compromisso por parte do empresário, porque a empresa, que
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pretende participar da construção de uma sociedade democrática e
pluralista, deve estruturar-se indispensavelmente segundo os mesmos critérios, no respeito a todos e a cada um de seus integrantes. A
presença do empresário no processo sócio-político brasileiro é afirmada como colaboração no processo participativo que deve envolver todos os segmentos da nossa comunidade, no caminho de um
"pacto social" autêntico para o Brasil. Mas, para cristãos empresârios tal presença representa nossa resposta à solicitação do documento Ue Puebla, quando diz que: "Não fuja o leigo das reãlidades
temporais, mas perseVere,-presente- e ativo no meio delas, ali encontrando seu Senhor; que em sua presença e em sua atividade esteja a
inspiração da fé, da caridade; que pela luz da sua fé se descubra nessa realidade a presença do Senhor."
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des, determinadas estas por toda a comunidade, participe ativa e consciente
dos atos de Governo.
Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - De conformidade com deliberação anterior do Plenãrio, o tempo destinado aos oradores do Expediente da
sessão de. amanhã seria dedicado a homenagear D. José Tupinambá da Frota.
No entanto, a pedido do autor do Requerimento e de acordo com entendimentos havidos entre as Lideranças, a Presidência transfere a citada homenagem para data a ser posteriomente fixada.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Não há mais oradores inscritos. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
extraordinãria das 18 horas e 30 minutos, já convocada, a seguinte

Sr. Presidente, tratarei agora de um outro assunto.
Recebo da Câmara Municipal de São Vicente, São Pàulo, ·cópia de requerimento do Vereador Ricardo Veron Guirmirães, subscrito pelo Vereador
Abílio Cecchi Júnior e aprovado por unanimidade, a respeito da necessidade
de construção de um terminal rodoviário naquela cidade.
O documento mostra os problemas acarretados pela falta de um terminal
rodoviário cuja construção é sempre adiada, seja pela falta de verbas da Prefeitura Municipal, seja pelo desinteresse da Administração Estadual, ao mesmo tempo que narra o episódio de Gu:itrarapes, que não sabe o que fazer com
uma rodoviária.
O texto do requerimento diz que "em Guararapes, cidade de 20 mil habitantes, no interior do Estado, a Prefeitura Municipal não sabe o que fazer
com a rodoviária com que o Governador a presenteou no ano passado, destinando, no Orçamento do Estado, CrS 25 milhões para sua implantação, obedecê:ndo a estilo moderno, o que a colocaria entre os mais sofisticados terminais rodoviãrios da região". E prossegue afirmando que o embaraço da pequena cidade foi tão grande que os moradores se manifestaram contra a construção através de um abaixo-assinado e acabaram por invadir a própria Câmara Municipal exigindo que seus representantes impedissem o início da
obra, por entenderem que a cidade tinha problemas mais urgentes a resolver,
como a falta de água e de esgotos.
B lamentável que ainda ocorram fatos como esse em nosso País. Pior é
pensar nos recursos que podem estar sendo desperdiçados em todo o Estado
de São Paulo, sem que tomemos conhecimento.
Daí porque temos insistido na necessidade de uma reforma tributária
que dê aos municípios autonomia financeira para atender às suas necessida-

•

•

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 9, de
1981 (n' 72/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Imposto sobre a Renda e o Capital, concluída entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em
Brasília, no dia 21 de agosto de 1980, tendo
PARECERES, sob n•s 729 a 731, de 1981, das Comissões:
- De Relações Exteriores, favorável;
- De Constituição e Justiça (atendendo deliberação do Plenário), pela
Constitucionalidade e Juridicidade; e
- De Economia, favorãvel.

•

-2Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 216, de 1981 (n' 364/81, na origem), de 9 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Armando Frazão, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente junto à Organização das
Naç~es Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, República Francesa.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -

•

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

ATA DA 169~ SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 1981
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

•

-- EXTRAORDINÁRIA PRESIDENCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre
Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana - Helvídio Nunes - José Lins - Mauro Benevides - Dinarte
Mariz - Martins Filho - Cunha Lima - Humbei:to Lucena - Milton
Cabral- Aderbal Jurerna- Nilo CoelhO- João Lúcio- Luiz Cavalcante
- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy.MagalhãesLomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto·'"""":'
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar FrancoMurilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan·- Franco MontoroOrestes Quétciá- José Caixeta- Henrique Santillo- Benedito CanelasGastão Müller - Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Affonso Camargo - Josê. Richa- Leite Chaves -:-- Evelãsio Vieira- Arno
Damiani - Paulo Brossard - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho).:._ A lista de presença acusa o
comparecimento de 55 Srs. Senador~. Havendo n·úm~ro regirrtent'al, 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

•

PARECER N• 759, DE 1981
Da Comissão de Redação
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 13, de 1980 (n.0 42/80, na Câmara dos Deputados).

Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redação do vencido pa:ra o turno
suplementar do Substltut1vo do Senado ao Projeto de Decreto
Legislaotivo n.O 13, de 1980 (n. 0 42/81), na Câmara dos Deputados),

que aprova o texto do Aeardo sobre Transportes Aéreos,

ce~ebrado

entre o Governo da República l"ecteratlva do Brasil e o Go<Verno
da República do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janeiro de 1980.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Ad.alberto
Sena, Presidente - Mendes Canale, Relator - Aderbal Jnrema.
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ANEXO AO PARIECER N. 0 759, DE 1981
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto L..gislativo
n.o 13, de 1980 (n.0 42/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéftos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Suriname, em Brasíw
lia, a 28 de janeiro de 1980.

o

•

Congresso. NaclonaJ decreta:

.Art. 1.0 ll! aprovado o texto do Acordo •obre 'l\ramportes
Aéreos, eelebrado entre o Governo da Repúbllea Federativa' da
Brasil e o. Governo da República do Suriname, em Br9.Sl:lia, a. 28
de janeiro de 1980.
Parágrafo único. Quaisquer atos de que po&am resultar revi•ão do AcOro.o, de que trata este artigo, ficarão sujeito. à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3.o Revogam-:;e a. disposições em contrário.
PARECER No 760, DE 1981
Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 20,

de 1980 (n,0 53/80, na Câmara dos Deputad·OS).
Relator: Senador 1\lendes Canale
A Oomissão apresenta a redaçã-o final do Proje·to de Decr.eb
Leg1s:a.tivo n. 0 20, de 1980 (n." 53/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos dos A tos da União Postal das Américas e Espanha - UPA-E, concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha.
Sala das C.omis.sões. 30 de setembro de 1981. - Adalberto Sena,
Presidente - Mendes Canale, Relator - Aderbal Jurema.

..

ANEXO AO PARECER N.O 760, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 20,
de 1980 (n.• 53/80, na Câmara dos Deputados).

Faço saber_ que o COngresso Nacional aprovou,' nos termos do
art. 44, inciso I, da constituição, _e_ eu,
, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte

•

DElCRETO LEGISLATIVO N.0
, DE 1981
Aprova os textos dos Atos da Uniã.o Postal das A!m.érieas e Espanha. - UPAE, concluídos em Lima., a 18 de
março de 1976, durante o XI Congresso da União P-ostal
das Américas e Espanha.
O Congr-esso Nacional decreta:
Art. 1,0 São aprovada• os textos dos Atos da União Posta,
da. Américas e Espanha - UPAE, concluídos em Lima, a 18 de
março de 1976, durante o XI Congresso da União Postal das América.s e Espanha.
Art. 2.0 Este Decr-eto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 761, DE 1981
Da Comissão de Redação

•

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 3<8,
de 1980 (n.O 66/80, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Adalberto Sena
A Comissão apre.senta a redação final do Projeta de Decreto
Leg!,s!at!vo n.0 30, de 1980 (n.0 66/80, na Câmara dos Deputados),

que aprova o texto da Convenção n.o_ 148 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a Proteção dos Trabalhadores contra
os Riscos Profi.s.;ionais devidos à contaminação do Ar, ao Ruído
e às Vibração no Local de Trabalho, adotada em Genebra a 1.0
de junho de 1977, durante a sexagésima terceira·.sessão da Cnn
ferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
Sala das comissões, 30 de setembro de 1981. - Aderbal Jurema,
Pres:dente - Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N. 0 761, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 30,
de 1980 (n.O 66/80, na Câmara dos Deputados).

)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do art. 44, inciso I, da Constituíção, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N.O
, DE 1981
Aprova o texto da Convenção n. 0 148 da Organização
Internacional do Trabalho, sobre a Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ac Ruído e às Vibrações no Local de Trabalho, adotada em Genebra, a 1.0 de junho de 1977, durante
a sexagésima terceira sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. L 0 É aprovado o texto da Convenção n.o 148 da Qrganizar?í_.o Internacional do Trabalho, sobre a Proteção dos .TraQalhadore.s contra os Riscos Profissionais devidos à contaminação
do Ar, ao Ruído e -às Vibrações no Local de Trabalho, adotada
em 9-enebra, a 1. 0 de junho de 1977, durante a sexagésimá terceira
sessao da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho .
Art, 2.0 Este Decreto Leg!,slatlvo entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretârio.
g lido o seguinte
PROJETO DE LE! DO SENADO No 285, DE 1981
. Cria o. Conselho para a. Promoção dos Direitos Econõmicos, SoCiais e Culturais do Homem.
O CongresSo Naci-onal decreta:
Art:. 1.° Fica criado no Congresso Nacional o Conselho ara a
Promoçao dos Direitos Econõmicos, Sociais e Culturais do Ho~em.
0

Art. 2. , São :n:embros natos do Conselho: Presidente do con~so Nacwnal, Líderes dos Partidos Políticos representadOs n-a
Camara dos Deputados e no Senado Federal, Presidente do conselho Fe:_deral d~ Ordem dos Advogados do Brasil, Presidente da Associaçao Braslle!ra de Imprensa, Presidente da Associacão Brasileira de Educ.aç~o, Presidente da COnferência· N'l::!ion~l dos' Bispos

do Brasil e Presidente do Conselho Federal de IDconomia.
. Parágrafo único . A Presiq_ênc~a do COD.selho caberá aÓ Presidente do Congresso Nacional,

A:t. a.o Integram ~ Conselh~ na qualidade de membros indicados. Professo! Catedratico de D1reito- Público, Professm- catedrático de Soeiologia, Professor Catedrático de Economia Professor ca
tedrátioo de Educação,
'
Parágrafo único.
membros natos.

Os membros indicados serão escolhidos pelos

0

_Art. 4. O Conselho poderá convidar pessoas de notória capaCldade .para assessorá-lo em matérias técnicas.
.
A'!. 5.0. O Cons~lho reunir-se-á ordina.ri.amente 1 (uma) vez
por mes e, e:x,trao!chnariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente, por imeiat!va própria ou por sol!citação de 2/3 (dois
terços) de seus membros.
Ar\, 6.0 Compete ao Conselho:
- a) prom?~er inquéritos, investigações, esiudos e levantamentos
ace·rca ~a eficacia dos p~eceitos asseguradores dos direitos económicos, soci~is e cultur~is .Inscritos na Constit!.lição Federal, no Pacto
InternaciO-nal dos Direitos Econômicos So·ciais e culturais (ONU
1966) e na leg!,slação ordinária;
'
'
. b) cool?e!9:r com os GOver~os da União, dos Estados, Territórros .e Murump1os_ sugertndo mews para o progresso social das respe-~~Ivas populaçoes;
_c) assegurar a ampla C!ivulgação, notadamente junto à.s po.pulaçoes carentes, do conteudo dos direitos econômico-s sociais e
cu.lturais, esclarecendo, inclus~ve, quanto às formas d~ torná-los
eficazes;
d) ~purar as causas e sugerir medidas capazes de neutralizar
os d~sruveis sociais sobretudo nas regiões onde estes se apresentem
particularmente graves;
e). recomendar às autoridades competentes medidas capazes de
aperfeiçoar o funcionamento dos órgãos integrantes da admil;listraçao d!reta e !ndireta:
f) sugerir ao Governo Federal metas e prioridades para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Pais bem como medidas para sanar os desequilíbrios regionais e promover um desenvolvimento integrado;
g) opiriar sobre os planos e projetas de natureza económica,
notadamente aqueles que envolvam a exploração de recursos naturais;
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h) propor medidas que visem a melhmia da condição social dos
trabalhadores, assegurem uma existênc1::t digna, promovam os direitos sindicais e previdenciãrios, garantam o pleno emprego e
amparem a velhice;
i) in<licar os se-tores que estão a mere~.er alocação de re_curs'ls
públicos em 'Caráter prioritário;
j) recomendar providências capazes de assegurar uma efetiya
assistência à família, à ·maternidade, à infância e à adolescência,
principalmente no que tange a saúde física e mental;
k) estudar meios para assegurar a igualdade de acesso à educação e: à -cultura de forma a desenvolver plenamente as potencialidades do ser humano;
I) atuar como órgão consultivo das .Casas do CQllgresso Nacional; e
m) ~laborar seu Regimento Interno.
Art. 6.0 -Qualquer pessoa será parte legítima par-a denunciar
junto ao Conselho a existência de .situação incompatível com o
respeito devido aos direitos econômicos, sociais e culturais.
Pa·rágrafo único. Julgando fundada a denúncia poderá o Conselho constituir Gomlsão de Inquérito para apurar os fatos.
Art. 7.0 No exerclcio das atribuições que lhes são conferidas
por esta Lei, poderão -o Conselho e as Comissões de Inquérito por
ele instituídas determinar as diligências que reputarem necessárias e tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, inquirir wstemunhas e requisitar informações
. e documentos.
.
Parágra!o úni_co. As testemunhas serã_o intimadas de acordo
e sob as sanções previstas na legislação penal e proces-sual pena]
Art. 8.0 As despesas do Conselho correrão por 'Conta da do~a
ç~o crçarnentária do Poder Legislativo.
Art. 9.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua pllblicação.
Art. lO. Sâo revogadas as disposições em contrário.

potên-cia. a avareza, a ânsia incontrolada de acumular riquezas, são
incompatíveis com o estado de paz e tranqüilidade por todos desejada. No momento em que ressurge no País os valores perenes de
liberdade e justiça, entendemos apropriad-a instituir um 6Tgão capaz de formular proposições concretas no que tange a prDmoção dos
direitos econômicos, sociais e cul·turais do homem. Por toda parte
sentimos um grande anseio de participação em tudo o que concerne
o interesse da coletividade. É importante, pois, que se criem :mecanismos capazes de aglutinar os setores mais representativos da vida
nacional a fim de que possam oferecer sua vali'Osa contribuição no
sentido de solucionar os angustiantes problemas dos dias presentes.
O projeto que ora apr.esentamos inspira-se no mesmo alto propósito que anos atrás l~vou o Congresso Nacional a criar o Conselho. de Defes_~ dos Direitos da Pessoa Humana. A preocupação
nUclear _comum a ambos é a proteção dos m-enos favorecidos contra
as investidas egoísticas dos poderosos. Divergem entretanto porque
enquanto este visa instituir órgão capaz d-e dinarn:i,zar a atu_ação do
Estado voltando-a em benefício dos mais necessitados, aq11ele pretendia'anres de tudo coibir abusos praticados pela administração.
A antinomia, entretanto, vem apenas a demonstrar que as duas
idéias se complementam. É preciso que ao l~do. do orga-nismo já
existente outro venha a ser implantado preenchendo lacuna de
todo-injustificável numa sociedade que se pretende moderna e progressist-a.
Ao submetermos esta iniciativa ao exame dos eminen_tes congressistas acreditamos estar c-ontribuindo de forma positiv~ para a
realização da paz, da justiça e do rpa-ogresso no Brasil.
Sala das Sessões, 3() de setembro de 1981. ~ lt.amar J!ra,Jico •
(As comissões de Constituição e Justfça, de Ed_:uçação
e Cultura e Diretora.J

cer-tOS---Se:g-ment.gs-Qa- -populaçao. A todos dev-e -ser assegura-da "ig-üãl

opm:-tup.idade de acesso aos bens materiais e espirituais que constt-·
tuem -0 património comum daqueles que vivem e trabalham em nos....:
sa. terr~. O _conc:eito egoistico da p:;:oopriect·acte há de ceder passo aopr1ncfp10 da solidariedade so-cial. Homens, mulp.eres, cria:o.ças-.e_:.an.;..
ciãos de todos os quadrantes do ·territó1io nacional merecem uril.3.
eqüitativa particpação na riqueza cii.Ie nada. mais é- do qile- ó fruto
do esforço com\lm.
O fUturo do ser humano cada vez mais depende de s-q.a capaci-.
dade de convi ver harmonicamente com os seus semelhantes. A pre . .

•

.I

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projelo Iicto serã publi-

cad? e remetido às comissõe~ competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ORDEM DO DIA

Justificação

Após ter-se firmado defin~tivam.ent'e na eonsciência dos po~s
os. chamados direitos sociais do homem, surgiu _para os responsãve~s pela condução ?---as neg.~cios públicos o grave problema.-de conciliar aqueles ,prec-elto.s com as exigência..~:; d 1. lib~rdade individual
Efetiva?lente, a grande contradição 4os te+npos modernos está em
detenrunar a compatibilidade das impo~ções da justiça social' coni
a nec~ss!d2.dc d~ ~.~ ·.p~C1Pr-çar o inct!víd,"J·O de .,l'U:'. ~·v:rerência· desmedida do Estaao na sua esfera de privacidade.
Até o inicio do século havia um consenso quanto ao papel a ser
de.sempe~hado pelo poder público no âmbito social. A este se reconhe-ci~. ~ao-s_omente_ o di_:eito de intervir para. assegurar a paz e a
tranqullidade dos c1dadaos, melhor dizendo para exs:rcer funçõrs
mera~ent~ represso~as de ~ventuais distúrbios:. Com o advento da
~opstltuiçao de We1mar diSSeminou.-se pelo mundo civilizado a
1d~ia. de que os_ g~vernos estavam obrigados a ter um,a participação
at1va na promoçao social do_ hQlllem,. A liberdade individual, tal
como con.;:;a&'f~d:=t n~s t~xtos legais da épo~a, não passava de uma
enganos~ wstifiCaçao pois, na realidade, ap-enas garantia s·egurança aos ncos e poderosos~. Verificou-se ser necessário u:m.a situação
ativa do Estado em favor dos _deserdados, -dos -carentes, daqueles,
enfim, desprovidos de recursos materiais.
Foi no. J?lano ee<;nômico que primeiro se_ verificou a ingerência
es~atal. lJtlhZ~ndo té.cnlc?-s ta1s ·Com~ a tributa.çã~. _o pJaneie.rn~nto,
o mcentlvo fisc~l, a politica monetária e credltlcra, passaram as
autm;.ct~rlf'.s instltt~fq:::ts a gradativa.mente direcionar neste ou no, ...
quele sentido a atlVIdade produtiva da nação. AS des3.Sitros::t.s conseqüências geradas pelo liberalismo económico determinaram um
cres-cente intervencionismo a ponto de hoje podermos resp--?nsabillzar di~e~amente ~s .autoridades executivas pelo insucesso ou fa~
lhas ver~flcadas no processo ·de produção e -cllstripUição de bens.
NO campo sóCio.:.ciiltrirá!' não menos imuortante é a atividade
governamental. O progresso da comunidade depende fundampntal~en.t~ do estaheleci~ento de planos, programas e projertos qu; pos ..
s1bilitem o desenvolvlmento das potencialidades humanas. A marcha de 1~m po:o em direção a um JuturO mais digno _e promissor não
pode .PrescindJr de uma orientaçao· adequada no que ta:nge o estabelecunento 9e· me-tas a serem atingidas no âmbito sociaL É dever
das 1nst1tuiçoes velar pela progre-ssiva eliminacão das iniqüidades
sociais, dos desequilíb.ri~s regiBn~is, das injusttçás cometidas contra
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Passa-se ã

Item I:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 9, de 1981 (n' 72/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção Destinada a Eviiar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Re0da e oCapítal, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reíno da Noruega, em Brasília, no dia 21 de ~gosto
de 1980, tendo

•

PARECERES, sob n•s 729 a 731, de 1981, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável;
- de Constituição e Justiça (Atendendo deliberação do Plenário), pela constituciOnalidade e juridicidade; e
- de Economia, favorável.
Erp disçus~ã_o o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votaçãO.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PREiHDENTE (Jarbas Passarinho) - Item 2:
Discussão, em turno único, dó Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 216, de 1.981 (n• 364/81, na
origem), de 9 de setembro cfo c'orrentc ano, pela qual o Se.nhor Presidente-da Repúlica subn1ete ~deliberação do S~nado a es.colha do Sr.
Sérgio Armando Fr~zào~ Ministro de Primeira Classe, da Carreira
. de. Diplomata, para exe~cer a f1:1nç~o de Embaixador do Brasil na
Dele_gação permanente junto à Organiz.ação das Nações Unid.as
para a Educação, Çiêncla· e Cuftura, Repúb~ica Francesa.
A matéria constante do presente item da Ordem do Dia deve ser apreciada e·m sessão s~rela, nos· termoS da alin~ h do art. 402 do Regimento ln ter~

no.
(Secreta às 18 hQras e 42 minutos, a sessão volta a ser pública às
18 horas e 54 rnirmtos)

·o

·

SR. PI,mSIDENTE· (Jarbas Passarinho)- Está reaberta a sessão.
. _Sobi:e a m6sa_, redaçãó final cte matéria aproyada na Ordem do Dia da
presente sess_ão e que, nOs tenrios dÜ parágrafo único do ar:t..355 do Regimento Interno, se não houver obje9ão do Plenário, serã lida pelo Sr. 19-Secretãrio.
(Pausa.}

•

•
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E lida a seguinte

•

PARECER N• 762, DE 1981
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0
de 1981 (n.o 72/80, na Câmara dos Deputados).

9:,

Relator: Senador Mendes Canale

•

A Comissão apresenta a r:edação final do Projeto de D~creto
Legislativo n.O 9, de 1981 (n.0 72/80, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o texto da COnvenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevéni.r a Evasão Fiscal em Matéria de Im.postos sobre a
Renda e o Capital, concluida entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em Bra.silta, no
dia 21 de agosto de 1980.
, , -;',
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1981. - Ada.Íberto Sena,
Presidente - Mendes Canale, Relator - Aderba~ Jurema.
ANEXO AO PARECER N.0 762, DE 1981
Redação final do Projeto de Decreto LegislatiVo tl.0 9,
de 1981 (n.o 72/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o congresso Na'Cional aprovou, nos termos do
a-rt. 44, Inciso I, da Constituição, e <>u, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.0

, DE 1981

Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a. Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a. Renda e o Capital, concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil- e o Governo do
Reino da Noruega, em Brasília, ilt'21 de agosto de 1980.

•
o

COngresso Nacional decreta:
Art. 1.o · É aprovado o texto da ·oonvenção Destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, concluída entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Noruega,
em Brasilia, a 21 de agosto de 1980.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A redação final que vem
de ser lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9~Secretârio.
É lido e aprovado o seguinte

•

REQUERIMENTO N• 330, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussãO evotaÇão, da redação firial do Projeto de
Decreto Legislativo n9 9, de 1981.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1981. - Aloysio Chaves
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação da redação final do Projeto
de Decreto Legislativo nll 9, de 1981.
Em discussão a redação final. (Pausa.}
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.

•

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.}
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr. Senador Franco
Montoro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto
no art. 259, iriciso IIJ, a, 3 do Regimento Interno, deve ter início na Hora do
Expediente. A proposição serã anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Richa.
O SR. JOSf: RICHA (Pronuncia o seguinte dis~urso)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
No dia 17 de março deste ano, ocupamos a tribuna para denunciar uma
manobra baixista do Governo contra os produtores de algodão.
É que, logo ao início da colheita do algodão no Paraná, o Governo, atendendo a solicitações dos industriais desta fibra, autorizou, atravêz da CACEX, a importação de 30.800 t_one13.das de algodão pluma, com financiamento a 180 dias a juros de4,5% no período, o que representava um juro de 0,75%
ao mês.

Condenamos da tribuna essa atitude do Governo, pois, corno logo se evidenciou, tinha por objetivo imediato a derrubada dos preços do algodão no
mercado interno brasileiro. Acentuamos, então, que, em dezembro de 1980,
os negócios de algodão, no interior, estavam-se processando a cerca de 860
cruzeiros a arroba do algodão em caroço, o que equivalia a cerca de 2.600
cruzeiros a arroba do algodão em pluma, enquanto, no mercado internacional, a cotação se situava em torno de 2.200 cruZeiros a arroba do algodão em
pluma.
Quando, em fevereiro de 81, o Governo autorizou aquela importação de
algodão em pluma, só o efeito psícológico dessa medida fez com que as cotações baixassem para 1.800 cruzeiros a arroba do algodão em pluma, equivalente a 570. a 600 cruzeiros a arroba do algodão em caroço, quando o custo de
produção, sem apropriar as despesas financeiras, o investimento fixo representado pela terra e benefeitorias, e o valor do trabalho do produtor, jã se situava em cifra superior a 500 cruZeiros a arroba do algodão em caroço .
Na época, se pretendeu justificar nesta Casa que o volume dessa importação autorizada era pequeno, face ao total da safra brasileira, mas nós retrucamos, imediatamente, que a autOrização não tinha a finalidade de suprir o
mercado, tanto assim que nenhuma indústria tinha se valido da autorização
governamental para realizar a importação do produto, e isto porque, conforme fizemos questão de aceh.tuar naquela ocasião, a autorização só tinha em
vista a derrubada dos preços no mercado interno com o produto nas mãos do
plantador de algodão, não era para ser importado nada em algodão, mas tãosomente para fazer baixarem as cotações na zona produtoJa, o que realmente
aconteceu de pronto.
E tanto assim era que as i~dústrias, muitas das quais multinacionais~ alegavam, para não pagar maiores preços aos produtores, que havia excedentes
de algodão no mercado. Ora, se havia excedentes, por que se autorizar a irn.:.
portação de algodão? A conclusão é apenas a que já apontamos: a autorização tinha como único objetivo derrubar os preços no mercado interno,
principalmente nas regiões produtoras.
E por que agiria assim o Governo? Primeiro, para que os grandes grupos
industriais pudessem exportar o produto elaborado em níveis de competição
com o mercado internacional. Na ânsia de obter dólares para sua desesperada
tentativa errada- de equilibrar o balanço de pagamentos, o Governo faz qualqir-ef negócio com os grandes grupos multinacionais, pouco importando que
tais medidas resultem çm prejuízos para os plantadores nacionais de algodão.
Em segundo lugar, há uma luta surda e antiga desses grupos contra as
cooperativas de produtores em geral, e, no caso, contra as cooperativas de cotonicultores que, ano a ano, recebem cada vez mais algodão. Este ano, as cooperativas receberam cerca de 40 por cento da safra paranaense, a maior do
Brasil, contra os 19 por cento recebidos em 1980.
Nessa luta, portanto, uma arma fundamental para os gq.1.pos multinacioM
nais é a possibilidade de derrubarem o mercado, depOis que as cooperativas
estão de posse de um grande volume de algodão de seus cooperados, contratado a preços de mercado. Com a derrubada das cotações internas,~ evidentes que as cooperativas entram em processo de dificuldades financeiras.
Todos sabemos que quando essas multinacionais comeÇam a ter perspectivas de prejuízos, o Govefno logo vem em seu socorro. Entretanto, quando o
produtor, que foi estimulado pelo próprio Governo a plantar, vai comercializar seu produto, ao invés de ter o Governo como seu protetor, tem o Governo
exatamente como seu principal algoz, seu principal inimigo, corno aqui acentuamos em março, quando o Governo autorizou aquela malfadada importação de 30.800 toneladas de algodão em pluma apenas para derrubar os
preços internos, pois nenhuma firma procurou utilizar~se daquela importação
liberada para adquirir algodão no exterior. E por que não o fizeram? Simplesmente porque a providência governamental provocou _o efeito que desejavam,
de fazer as cotações baixarem para os níveis que interessavam àquelas empresas.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil produziu, este ano,
590 mil toneladas de algodão. Com 103 mil toneladas, que jã existiam, estoque da safra anterior, totalizaram-se 693 mil toneladas de algodão.
O consumo interno situou-se em 480 mil toneladas, as quais, acrescidas
de 29 mil toneladas exportadas, totalizam 509 mil toneladas com um excedente, portanto, de 184 mil toneladas, que algumas entidades estimam em 200 mil
toneladas.
O atual preço de garantia está em mais ou menos 1.55-0 cruzeiros por arroba de algodão em pluma, e as cotações do mercado em torno de 2.100 "cruzeiros. No entanto, o preço de custo, para as cooperativas estã em 2.260 cruzeiros a arroba, o que está dificUltando a exportação daquele excedente mencionado.
Por outro lado, esperava-se um consumo interno maior e o que ocorreu
foi urna queda de cerca de 100 mil toneladas, ampliando os excedentes da sa-
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fra. De quem a culpa, no entanto? É claro que da recessão provocada pelas
autoridades que dirigem nossa Economia. A única culpa que se pode atribuir
aos_ plantadores de algodão
de terem confiado, mais uma vez no Governo e terem ampliado a área de plantio no Paranã em I 0% para a safra 81/82,
enquanto em São Paulo haverá redução de área.
Mas, é preciso salientar que exatamente através desse aumento de plantio é que teremos mais excedentes exportáveis que contribuirão para pagar a·
nossa dívida externa. E é também através desse aumento de plantio que os
agricultores do Paraná poderão oferecer milhares de empregos aos operários
demitidos pelas indústrias.

ORDEM DO DIA

rar·a-

O que é preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que se adotem imediatamente medidas que viabilizem efetivamente e exportação desses excedentes.
Hã cerca de 15 dias, o Sr Carlos Viacava, Secretário-Geral do Ministério
da Fazenda reuniu em seu Gabinete os representantes de cooperativas de
produtores e maquinistas de algodão para estudar medidas que possibilitassem a exportação do excedente da safra brasileira, estimada, como já dissemos, por alguns, em cerca de 200 mil toneladas de pluma.

Nessa reunião, ficou assentado que o Governo Federal gestionariajunto
aos Governos dos Estados para obter a isenção do ICM para o produto, a
qual seria aprovada em reunião do CONFAZ- Conselho de Política Fazendária- a ser realizada em outubro. Paralelamente, seriam feitos estudos nesse Ministério no sentido de se conceder outros incentivos que possibilitassem
a exportação. Também o representante do Governo do Paraná, Secretário da
Agricultura de nosso Estado, Sr. Reinhold Stepharies, não hesítou ao declarar, em nome do Governo -do Estado, que o Paraná atenderá à sugestão para
abrir mão do !CM, a fim de favorecer a exportação daqueles excedentes.
Sucede, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os EGFs- Empréstimos do Governo Federal- estão com vencimento aprazado para hoje, 30
de setembro, e os plantadores de algodão estão sem condições de pagá-los,
impondo-se, portanto, urgentemente uma dilação de prazo por no mínimo 60
dias, até que aquelas providências que menCionamos seja·m efetivarnente postas em prática para viabilizar a exportação dos excedentes de algodão.
Como ningUém desconhece, o algodão é uma cultura do pequeno e médio produtor, que, logo após a colheita tem de entregá~lo ao_ maquinista oU à
cooperativa e quase .que imediatamente o vende, para poder quitar suas cédulas de custeio. Nessas condições, são as Coój:lefatrivas e maquinistas que têm
de obter capital para, num prazo mãximo de 90 dias, de fevereiro a abril de
cada ano, adquirirem toda a safra, que posteriormente será vendida à indústria de fiação, no curso de um ano.
Ora, aconteceu que, antes da autorização do Governo para a importação
de algodão, os preços correntes do mercado estavam acima dos mínimos garantidos e, assim, as cooperativas tiveram de pagar aos produtores a um nível
que, depois da autorização para a importação de algodão, caiu muito, mas os
negócios jã estavam fechados aos preços anteriores. Por isso, os custos para
as cooperativas estão acima das cotações de hoje, derrubadas pelas multinacionais com o precioso auxílio do pi'óprio Governo. O que ocorreu, pois, foi,
além dessa circunstância de favorecimento do Governo às indústrias, que,
após as cooperativas estarem com a safra praticamente comprada, vieram
também os efeitos violentos da recessão, da qual ~las são as principais vítimas
e não as responsáveis.
As indústrias, principalmente os grandes grupos multinacionais, não tiveram esse problema, pois, como se colocam sempre bem junto das autoridades federais que comandam o setor, desfrutaram das informações sobre o
mercado e sobre as intenções do Governo com relação à sua política recessionisla, e passaram a consumir "da mão para a boca", sem estoques,
mantendo-se em mãos dos maquinistas e cooPerativas, os quais tiveram de
suportar os pesados encargos financeiros de seguro e armazenagem.
Urge, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, medidas drásticas do Governo para viabilizar a exportação dos excedentes de algodão, mas de tal
modo que os produtores e suas cooperativas não venham a ser mais uma vez
prejudícados.
Se o desestímulo chegar a esse setor, os agricultores deixarão de plantar
algodão, por não ser compensador, as indústrias não terão matéria-prima
para trabalharem, o Brasil deixará de exportar excedentes e, em lugar disso,
terá de importar o produto do exterior, agravam ainda mais o balanço de pagamentos.
Era o que tinha a dizer. (Muito hem.')
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designarido para a ordinária de amanhã a seguinte

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 49,
de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nç 361, de 1981, com voto vencido do Senador Affonso Camargo), que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares
americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECERES, sob n•s 362, 663 e 664, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela constitucionalidade
ejutidicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; 29 pronunciamento: favorável à Emenda n'? 1 da Comissão de Finanças, com voto vencido, em
separado, do Senador Mendes Canale; e
-de Finanças (2P pronunciamento: em virtude de documentação anexada), apresentando Emenda n'i' 1-CF, com voto vencido dos Senadores José
Fragelli, Affonso Camargo e Pedro Simon.

•

•

2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 72, de 1979 (n"'
3.467/77, na Casa de origem). que dá nova redação ao caput do artigo 55 da
Lei nç 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social,
tendo
PARECERES, sob n•s 248 e 249, de 1981, das Comissões:
-de Legislação Social (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência
Social), favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Aloysio Cha-

ves; e
-

de Saúde,

favorâv~.L,.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 1981 (n'i'
1.001/79, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade dª fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 640 e 641, de 1981, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.

•

•

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nç 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 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 ejuridicidade, com
voto vencido dos Senadores Hugo l_{amos e Mendes Canale.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 93, de 1981 (apresentadO pela Comissão de Economia coroo conclusão de seu Parecer n'i' 619,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) o montante de S!Ja 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 Municfpios, favorável.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 95, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia comQ 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 milhÕt!S 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 Municfpios, favorável.
7
Votação~

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 Maringã{PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 289.527.190,95 (duzentos e oitenta e nove

•

•
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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 Munidpios, favorável.
8

•

•

Votação, cm 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.
9
Votação, 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
Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um rriilhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) ó 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 Municipios. favorável.
lO

•

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãQ"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 rriil cruzeifos) ·o
'montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 422 e 423, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorável.

•

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 485,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Castanhal (PA) a elevar em
Cr$ 149.750.046,57 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e cinqUenta
mil, quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 486 e 487, de 1981, das Comissões:
-de ConStituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.

11

..

12
VotaçãO, em turno ónico; ·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 viitte e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 611 e 612, de 1981, das Comissões:
-de Constitui('ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Franco Montoro; e
- de Municípios, favoráveL
13

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8, de 1981 (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 cofistitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, fiavorâvel.
14
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 409,
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em Cr$
40.955.908,72 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oito cruzeiros e setenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, tendo
PARECERES, sob n's 410 e 411, de 1981, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Mu_nidpios, favorável.
15
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
19KI), que autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba (SP) a elevar em
Cr$ 6.017.802,61 (seis ~ilhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e ses~
senta e um cent~vos} o montante de sua-dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 13 e 14, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
16
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 cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) á montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1981, das Comissões:
- de Constituirão e Justica, pela constitu_cionalidade e juridicidade: e
- de Municfpios, favorável.
17
Votação, em turno ónico, 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, 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.
18
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 PrHeitura Municipal de Rro 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,
tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorável.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1981 (ipresentado 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 Justica, pela constitucionalidade e juridicidade.
20
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'lOl, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parécer n9 675,
de 1981), cjue autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçàQ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 396,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado"do Rio Grande do Sul a elevar
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em CrS l28.968".8QO,OO (cerito e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 397, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
22

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9102, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvi1e (SC) a ~levar em
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 679 e 680, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 713,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar
em Cr$ 10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 714, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade.
24

Votação, em turno único, do Requerimento n9 40, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcric;ão, nos Anais do Senado Federal, do
artigo do escritor Josué M ontello, referente ao ingresso do ex-Ministro
Eduardo Portella na Academia Brasileira de Letras.
25

Votação, em turno único, do Requerimento n9 43, de 1981, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das ordens do dia dos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronãutica,
baixadas em comemoração ao 179 aniversário da Revolução de março de
1964.
26
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n<? 240, de 1980, do Senador Franco
Montoro, que estabelece a participação de representante dos empregados e
empresários na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e
INAMPS).
27
Votação, ·ern turno único, do Requerimento n9 149, de 1981, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado ..0 Nordeste é Vítima do Estouro do Orçamento Monetário", de autoria do economista Sérgio Machado, publicado no Jornal do
Brasil, edição de 23 de junho de 1981.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n• 313, de 1981, do Senador
Marcos Freire, solicitando urgência, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 156, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro-desemprego, e determina outras providências.
29

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1981,
do Senador Jorge K alume, que dispõe sobre enquadramento de professores
colaboradores e auxiliares de ensino, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Educarão e Cultura, favorável.
30
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado' n9 117, de
1979, do Senador Jorge K alume, que dispõe sobre a aplicação, como incenti·
vo fiscal, na área da SUDAM, da totalidade do imposto de renda devido pe--
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las pess-oas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal, e dâ outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 204 a 207, de 1981, das ~Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
volo em separado do Senador Aderbal Jurema;
-de Assuntos Regionais, favorável, com voto vencido do Senador José
Lins;
-de Economia, favorável, com voto vencido do Senador José Lins; e
- de Finanças. favorável.

'

31
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<?
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo
PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.

•

32

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 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.

•

33
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980~ do Senador OrestesQuêrcia, que isenta do imposto de
renda o 13"?-salário, tendo
PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
34

Votação, em primeiro turn6 (ãpreciação preliminar da constitucionali·
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje.
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo
PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

35
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 40, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 319 e 320, de 1981, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 309/81, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 29-9-BI E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Como L!der, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As diferenças regionais no desenvolvimento brasileiro são bastante conhecidas. O Nordeste, cuja população representa cerca de 30% do total do
País, detém apenas em torno de 10% da renda interna brasileira.
Apesar de um desempenho satisfatório, a economia nordestina nos últimos anos continuou a perder posição em relação à mêdia do País. A taxa de
crescimento médio do Nordeste, entre 1960 e 1978, de 6,8% (bastante alta,
por sinal), foi inferior aos 7,5% conseguidos pela economia brasileira como
um todo.

•
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Por i.sso,_se em 1959 a participação do Nordeste era de 14.4% sobre a ren~
da interna do País, ao final de-1980 esse percentual cai para aproximadamente 10%.
Uma análise d_as estatísticas de crescimento do N ardeste demonstra, por
outro lado, que preponderaram_ mais significativamente nesse desempenho a
indústria e o setor de serviÇOs, em especial a primeira. A agricultura revelou
uma performance bem mais modesta.
Não somos originários da Região, Sr. Presidente. Tampouco a representamos nesta Casa. No entanto, a ninguém, muitO menos a nós, é dado desconhecer o problema nordestino, ainda mais porque este se reflete, está mesmo
refletido por todo o nosso País.
Quem deseja e quer um desenvolvimento harmonioso tem que lutar contra os desníveis regionais.
·,

•

•

•

•

•

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Pois não.
O Sr, Mauro Benevides- Nobre Senador Evelásio Vieira, V. Ex• mal
inicia o seu brilhante e oportuno discurso da tarde de hoje e já intervenho,
para me congratular com V. Ex• por estas colocações lúcidas e oportunas em
torno do descompasso entre o desenvolvimento do Nordeste e de outras áreas
do País. Poderia jã agora, apresentar a V. Ex• algumas razões básicas, determinantes dessa defasagem, estabelecendo um fosso ainda maior entre o Nordeste e as outras regiões do País. Veja V. Ex• que o nosso desenvolvimento
tem sido dinamizado, a partir de 1965, pelo Banco do Nordeste do Brasil,
que, hoje, à falta de recursos estáveiS e duradouros, está transformado num
banco de segunda classe, disputando até repasse com os bancos privados, desde a extinção dos fundos das secas, em ilome de um ordenamento jurídico
constitucional que impedia a vinculação da Receita da União a fundos e a outros programas de desenvolvimento. A SUDENE, que tinha duas funções bá- ,
sicas - o planejamento regional e exatamente a administração dos incentivos, perdeu aquela função bãsiCa pririfói"dial, com a centralização tecnocratizada aqui, em Brasília, esvaziando, portanto, o desenvolvimento regional. A
SUDENE, hoje, tem apenas a incumbência de realizar o acessório, que é a
administração do FINO R- Fundo de Investimentos do Nordeste. Com relação ao DNOCS, que era também um órgão incumbido de atuar naquela
Região, em termos orçamentários, se~ réjisüa, a cada ano, uma redução nas
dotações que lhe são consignadas. Portanto, não precisa nem muita percociência para se constatar imediatamente e se encontrar as razões que justificam esse distanciamento cada vez maior entre a Região No4estina e as outras
áreaS do País. Mi~h~s cOng~~tulações a V.-E~• por esta opoftuníSsima abertura do seu discurso na tarde de hoje.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex•
arrola uma série de distorções que têm contribuído para o não desenvolvimento, a nível desejado, da Região do Nordeste.
Com as considerações inciais, e projetando oS deSiiíveis regionais, ·principalmente do Nordeste para com o Centro-Sul, entrO num assunto ffiuito importante - a cultura do algodão, que deu sempre urna grande contribuição
ao desenvolvimento sócio--econômico dO Nordeste, e que poderá dar uma
contribuição muito maior se o Gov'erno dCsenvolve-r, na sua política agrícola,
uma atenção especial par~-o algodão no Nordeste. Muito Obrigado a V. Ex•
O Nordeste é' uma Região de grandes pontecialidades, cuja herança de
trabalho e perseverança, 4olta e meiá, ell'\ especial na adversidade, temos sido
1
t
levados a constatar.
Essas aptidões naturais e qualidades humanas é que estão a merecer um
melhor aproveitamento. 'O fator.cl_imátiCo, se~ dúvida, é um obstáculo. No
entanto, apesar dele, a agricultura,. por diversos outros motivos, articlllada à
agroindústria, tem um enorme campo de\ desehvolvimento na área referida .
Para tanto, bast~ haver uma programação sérik, co~seqüente, que os 'resulta~
'"
dos aparecerão.
'
Sr. Presidente, a média de exportação de algodão pelo nosso País, nos
109 anos- anteriores a 1979, foi de 88.232 tonC:ladas. A quantidade exPortada,
em 1979, contudo, chegou apenas a 308 toneladas. O fato levou um.documento oficial, o Relatórió da Comissão de Finanaciamento da-Produção, relativo
a 1979, tomando por base 1976, a observar o seguinte: "'0 que mais impressiona é que em apenas quatro anos o Brasil perdeu uma tradição de rriais de
100 anos", quer dizer, uma tradição de grande expo~tador de ãlgodão.
Essa perda de posição do produto resulta, no Sul do País, de uma elevação do custo de produção, conducente à substituição da cultura do algodão
por outras de maior rentabilidade e no Nõrdeste de um decréscimo de produtividade, caracterizado de forma bastante clara no número de janeiro último
da revista Agroa~alysis: ··o Nordeste, com uma área equivalente a quase 45%

dos hectares plantados com essa espécie no País, colhe somente 16% da produção nacional", (A observação final diz respeito à espécie herbácea).
Assim, em torno d 5% ao ano foi calculada a redução da área colhida de
algodão entre as safras 1972/1973 a 1979/1980, no Sul do País.
Por outro lado, no Nordeste, no período 1973/1980, a queda no rendimento físico da lavoura algodoeira obedeceu a um ritmo de 6,65% ao ano.
Em decorrência disso, no período citado, a produção nacional caiu a
cada ano 3,9%.
Sr. Presidente, algodão é cultura agrícola de importância no Nordeste.
Participa ponderavelmente no produto bruto do setor e emprega um contingente elevado de mão-de-obra rural. Ao mesmo tempo, é de aproximadamente 70% o percentual de produção proveniente, na região, de exploi-ações de
pequenos proprietários ou de produtores sem terra. Mas não só, pois sobretudo o algodão é a matéria-prima para a indústria têxtil e de óleos vegetais.
Em 1959, a indústria têxtil regional respondia por 27% do valor da produção e 28% do pessoal ocupado na indústria -de transformação. Todavia, já
então, e por motivos diversos, esse ramo vivia um acelerado processo de decadência, para o qual atentou o principal estudo feito no período sobre o Nprdeste- a análise do grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, documento-semente da Superintendência do Desenvolvimento Econômico
do Nordeste, a SUDENE.

O Sr. Passos Pôrlo -

Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -

Ouço o nobre Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrlo- Nobre Sendor Evelásio Vieira, V. Ex• faz, nesta
tarde, um discurso oportuno, examinando um dos mais sérios problemas do
Nordeste brasileiro, a cultura do algodão. Sabe muito bem V. Ex• que o algodão é a própria história econômica do Nordeste. O _Brasil começou colonizado pelo Nordeste com o algodão. Há dOis tipos de algodão definidos na região: o algodão plantado, sobretudo na região do Seridó, algodão tipo seridó,
de fibra longa, que é o usado nas_confecções finas, de cotação internacional
da maior importância, porque concorrente desse algodão do Nordeste só
existe o do Egito, e o algodão de fibra média, de 30, 32 milímetros, o algodão
herbáceo, que foi o_ algodão da expansão agrícola no No_rdeste. Enquanto o
algodão arbóreo era aquele de cultura permanente nas áreas mais secas e mais
iluminadas do Nordeste, o algodão herbáceo é uma cultura que se adapta a
todo o tipo de região, inclusive o litoral. Ocorre que o algodão herbáceo é
uma cultura que degrada o solo. O uso contínuo da cultura desse algodão empobrece o solo de maneira violenta. Aliás, ocorreu em São Paulo e deve ter
ocoriido·também-no Paraná,- quer dizer; a·- degradação pro-gress-siva·-do--s·oto
pela erosão, em conseqUência da cultura continuada. Realmente, as causa da
queda da produção do algodão no Nordeste foi o problema têxtil, a industrialização do algodão, o preço do algodão no mercado. Nos anos de produção,
os preços baixavam e desestimulavam o produtor, e havia a concorrência,
logo depois, do algodão produzido em São Paulo. Sabe muito bem V. Ex• que
o aigodão -de São Paulo chegava ao Nordeste muito mais barato do que o
produzido na nOssa Região, enquanto que o algodão dos Estados Unidos
chegava a Santos mais barato do que o de São Paulo. Como a cultura do algodão é uma cultura eminentemente internacional, a cotação internacional é
controlada pelos fatores de produção internacional. Aí estão, realmente, as
razões da decadência da cultura do algodão no Nordeste. Foi muito melhor
se plantar capim nas áreaS de algodão e se fazer o que existe hoje, uma pecuária de corte na área em que anteriormente era produzido o algodão. Estou
de acordo com V, Ex'- que o Governo deveria ter como objetivo m~i.ior a restauração da economia algodoeira naquela Região, porque lã está realmente o
habitante do algodão, sobretudo do algodão arbóreo, de fibra longa, cujo
tipo é exclusivo do N ardeste._ Era esta a colaboração modesta que queria dar
ao discurso de V. Ex•
O SR. EVELÁS!O VIEIRA-,- As observações de V. Ex• são todas corretas: Ocorreu essa queda porque não houve a melhoria da produtividade,
quer no Nordeste como também em São Paulo e no Paraná, se bem que aqui,
no Centro-Sul, a produtividade sempre foi maior do que no Nordeste.
Se desenvolvermos um trabalho de pesquisa, que a EMBRAPA agora está realizando, se o Governo drenar recursos para esse órgão de pesquisa do
Ministério da Agricultura, teremos condições de aumentar a produção, teretrios condições, num futuro não muito distante, de alcançar uma produção a
custos inferiores ao do algodão produzido em outros países. Com isso, atraik
remos os empresários do setor têxtil para o Nordeste, o que já estã ocorrendo.
De Santa Catarina, algumas empresas do ramo têxtil estão implantando indústrias na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará. No Cearã, b Grupo
Artex; no Rio Grande do Norte, o Grupo da SulfabrH, que, inclusive, inaugurou a sua primeira unidade há quinze dias e está satisfeito com a produtividade da mulher nordestina. que é de uma capacidade bem superior à do homem
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nordestino. Na Paraíba, a Empresa Linhas Círculos, da família Schmaltz,
hoje também uma empresa portentosa no Estado de Santa Catarina, e os seus
diretores estão satisfeitos com as grandes perspectivas nesse Estado nordestino. Em Pernambuco, a TECANOR, subsidiária do Grupo Hering, de Santa
Catarina. Essas empresas catarinenses partiram para tais investimentos, porque constataram que o transporte da matéria-prima para Santa Catarina onerava muito o produto final. Muito mais recomendãvel_economicamente era
instalar lá as indústrias, e é o que está ocorrendo.
O Sr. Passos Pôrto -

V. Ex• me permite outro aparte?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Pois não.

O Sr. Passos Pôrto- A indústria têxtil está em crise no Brasil; no Nordeste, então, em condições de falência, e nO Sul, também. Sabe V. Ex• que a
história da decadência do algodão no 'Brasil está envolvida também com o
uso de novas tecnologias# em tecidos. O uso de plásticos foi um dos fatores
fundamentais da queda da produção do algodão no Brasil, porque é um sucedâneo muito mais barato e substituiu os tecidos de algodão. Veja V. Ex• a
complexidade de uma indústria como essa, de uma agroindústria que tem origem no Nordeste, de não grande produtividade, mas que é limitada pela sua
industrialização, que está em crise. Sabe V. Ex• da grave situação da indústria
têxtil no Nordeste, e também já no Sul. Li na imprensa, há poucos dias, que
muitas dessas indústrias estão em condições falimentares. De modo que o
problema do algodão é grave, é um pl'oblema econômico-industrial e deve ser
debatido, para se encontrar uma solução, porque tanto a cultura do algodão
· como a indústria têxtil são uma tradição na história económica do nosso País.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- S~nador Passos Pôrto, o tecido de fibra
sintética, apenas aparentemente é mãíS barato, mas, na verdade, não o é. Por
exemplo, um terno confeccionado com a fibra natural, quando queimado há
recuperação, enquanto que a roupa com o sintético não tem possibilidade
dessa recuperação. A indústria têxtil no Centro-Sul tem crescido, prosperado
magnificamente. A verdade é que, no momento, a grande maioria luta com dificuldades, pois que, em razão da grave crise que ocorre no Brasil, ela também é adngida. t um setor industrial excelente, inclusive com ocupação de
mão-de-obra, principalmente da feminina. Este ponto é muito importante.
No Nordeste pode-se recolher resultados excelentes com a cultura: do algodão, já apro~eitando essa matéria-prima lâ, industrializando-a no próprio local.
O Sr. Gi/van Rocha- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Gilmn Rocha- Mais uma vez, V. Ex• tem razão. O que acaba de
ocorrer é a mais completa incompetêilci3 na gerência dos problemas nacionais. Senão, vejamos: no meu Estado, Estado de Sergipe, esta semarla,
fechou-se uma fábrica de tecidos tradicionalíssima, numa cidade que já foi industrial, localizada vizinha à capital, a cidade de São Cristóvão. É a segunda
fábrica de tecidos a fechar naquela cidade, o que significa dizer que aquela cidade, que era uma cidade industrial, passa a ser uma cidade que vai viver de
quê, Ex'? Do mangue, da pesca de crustáceos, no litoral. Isto, no Estado de
Sergipe que, primeiro, já foi um gT-ande produtor- de ãlgodâo; segundo, é produtor de petróleo e de gás natural. Se houvesse Governo nesta terra, essas
fábricas poderiam estar trabalhando com algodão, ou com fibras sintética-s. E
não foi, sabemos que o algodão por uma trãgédia ecológica désapareceu do
nosso Estado por mã gerência do Governo, que substitui a agricultura pela
pata do cavalo e pela cana-de-açúcar; afinal, não é à toa que Sergipe é "governado" por um .. senhor de engenho". Por outro lado, Sergipe teria, teoricamente, condições de usar fibra sintética, já ciue ê uiri dos poucos piodutores
de petróleo e gás natural do Brasil. Qual a explicação que os tecnocratas ou
os homens do Governo dão para isto um Estado que já produziu algodão,
que tinha duas grandes fábricas de tecidos, com mão-de-obra barata, junto à
Capital, ao lado de uma estrada federal, por que é que fecham essas fábricas
de tecido? Será que uma tragédia explodiu no meu Estado? Será que foi a
bomba de nêutrons? Não. Foi incomPetência mesmo, Ex•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Perfeito, e não é só em Sergipe que têm
ido à falência algumas indústrias têxteis. Em outras áreas, também, de um
modo geral pbr incompetência de seus administradores. No caso atual, pela
crise econômica que o País vive, porquê, em condições normais, uma empresa
têxtil, administrada pelo menos razoavelmente, apresenta uma rentabilidade
boa. Santa Catarina é um grande centro têxtil, destacando-se as cidades de
Blumenau, Brusque, J oinville, J araguá, São Bento do Sul, todas numa trilha
de plena prosperidade, à exceção do momento, em que essas empresas encontram dificuldades financeiras. Em termos económicos, excelentes. O Brasil,
através desse setor tem condições, de ganhar grandes impulsos. Se melhorarmos a produtividade do algodão, se melhorarmos tamb~m a nossa capacída-

de gerencial, se melhorarmos ainda mais a nossa mão-de-obra têxtil, teremos
possibilidades de, amanhã, exportar dispensando os subsídios. Para isto é
preciso uma política econômica desenvolvida com alta sabedoria, corri inteligência, é preciso, é fundamental se iniciar, na base, o desenvolvimento da
produção do algodão, da matéria-prima para a indústria têxtil.

O Sr. Bernardino Viana -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Ouço V. Ex•

O Sr._ Bernardino Viana - Li, na semana passada, em toda a imprensa
es_peçializada, inclusive na Gazeta Mercantil, que até o mês de agosto próximo passado o Estado de V. Ex' foi o 59 Estado exportador brasileiro, alsan_c.'ªndo hum bilhão e cjuinhentos milhões de dólares.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- É verdade.
O Sr. Bernardino Viana -

Como é que está em decadência?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Talvez V. Ex• ouviu, mas não escutou o
que eu falei. Eu não disse que o s_etor têxtil no meu Estado está em decadência. Disse que as empresas têxteis, no momento, sofrem dificuldades financei~
1
ras, mas que a atividade econômica é excelente e, em condições normais, a indústria têxtil é sempre rent"ável e seus balanços são ótiinos_._
Tanto é verdade, o que estou dizendo que, quando falei em rentabilidade
no setor têxtil, o Líder do Governo Senador Nilo Coelho projetou um olhar e
sorriu, porque é dono de pelo menos uma, que conheço, excelente indústria.
têxtil em Picos c alguns catarinenses que lá exercem as suas atividades elogiam a qualidade da mão-de-obra do nordestino e os resultados alcançados,
porque participam tambéin dOs lu_c_ros e não querem retornar para o Sul, Blumenau.
Sr. Presidente, o plano de industrialização recomendado pelo Grupo de
Trabalho referido prev:ia a reorganização das indústrias tradicionais, em particular a têxtil, que dispunha, segundo o relatório publica,do na época, de excelentes condições, até mesmo de satisfazer "o crescimento da procura de tecidos em uma grande parte do Território Nacional".
Essa modernização trouxe resultados. Se em 1g59 na indústria têxtil do
Nordeste os fusos- detalhe muito importante estes dados, Senador Passos
Pôrto - com mais de 30 anos de operação chegavam a 54%, dez anos depois
esse percentual é de 19%. Por outro lado, enquanto no ano-base referido 81%
dos teares em funcionamento tinham mais de 30 anos, em 1969 somente 31%
ultrapassavam esse limite. Uma boa modernização do setor têxtil do Nordeste, embora aquém do desejável. São alguns dados que mostram o progresso
do setor têxtil e a modernização do N ardeste.
O Sr. Passos" Pôrto -

..I

•

•

É um problema sociaL

O SR. EVELÃSIO VfEIRA- Aí, é preciso desenvolver uma política,
pela qual, na·hora em que esse setor vai liberando a mão-de-obra, esta vâ sendo absorvida por outro setor. Tudo depende do ptanejamento econômico que
se desenvolve num País.
O Sr. Passos Pôrto- Gostaria de, neste instante, no discurso de V. Ex•,
responder ao aparte do nobre Senador Gilvan Rocha, quando S. Ex' falou
que estava sendo _fechada a fábrica de tecidos de São Cristóvão. De início, declaro que um dos motivos de essa fábrica estar fechada é que o prefeito do
Partido de S. Ex• invadiu a área dessa fábrica e lã instalou uma série de
famílias, tirando _da .fábrica _çerça, __ de 50 hecta.res,_ que eram patrimônio da
fábrica e que foram invadidos pelo Prefeito do PMDB. Segundo, a crise da
indústria têxtil no meu Estado tem raízes profundas, que V. Ex• está analisando, entre elas o problema da baixa produtividade do solo, o problema da concorrênda, a produção de algodã_o no Sul do País, o problema internacional
do algodão, porque o algodão está em crise em todo o mundo. E. uma cultura
em crise, porque há os polímeros, que fazem concorrência aos produtos. de
origem algodoeira.
O discurso de V. Ex• é de uma atualidade e de uma verac~~ade de que todos estamos admirados.
O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex'" um aparte? Eu fui citado.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Pois não.

O Sr. Gilvan Rocha ---Creio que a explicação dada aqui é tão ingênua

que não cabe resposta. Uma fábrica de tecidos fechar, uma tradicional fábrica fechar porque um prefeito do PMDB a invadiu, é desculpa tão ingênua que
não cabe responder. Vou recortar do Diário Oficial essa explicação e mandãla para os trabalhadores de São CriStóvão, inclusive para o prefeito, porque é
de uma ingenuidade absoluta: fechou uma fábrica de tecidos no meu Estado
porque o prefeito do PMDB a invadiu.

O Sr. Passos Pôrto- É um dos grandes motivos do desestímulo que levou ao fechamento da fábrica.

•

•
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O Sr. Gi/1•an Rocha- É uma coisa que não se pode nem discutir. E, ademais, fico em dúvida, porque é o próprio Senador Passos Pôrto quem dá ora
essa explicação esdrúxula, ora aponta uma crise internacional como motivo.
O que tambêm ê de uma ingenuidade tão grande que custa-me crer no que esLou ouvindo. Ora, Sr. Presidente, uma fábrica do meu pequeno, esquecido e
longínquo Estado do Sergipe esteja fechando devido a uma crise internacional. Quem sabe, pelos árabes!

•

•

•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Não podemos também concordar com a
promoção- que o Senador Passos Pôrto acaba de fazer, de que V. Ex' já estaria
no PMDB. Não. V. Ex' está sem partido, mas ainda continua, de fato, identificado conosco. (Risos.)
Prossigo, Sr. Presidente.
Em virtude disso, o poder de competição desse ramo industrial passou
inclusive a alcançar o mercado internacional.
Atualmente os planos para o desenvolvimento regional prevêem um pólo
têxtil no Nordeste, com a instalação, até 1989, de cerca de 1,8 milhões de fusos, cuja viabilidade económica descansa na concessão de estímulos e na
transferência de máquinas e equipamentos do Centro-Sul para os Estados
nordestinos.
O progresso dessa iniciativa esbarra na produção algodoeira, atualmente
em torno de 180 mil toneladas, em condições normais de clima. Enquanto isso, o plano mencionado exigiria um consUmo 59% maior de matéria-prima,
isto é, 286 mil toneladas, já em 1989.
Mui tas são as dificuldades a ser vencidas, pois os problemas ora enfrentados pela cultura do algodão são diversos e cada qual solicita um tratamento
especial.
Deste modo, a necessária elevação da produção é problemática e está a
exigir esforço redobrado.
Sr. Presidente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBPRAPA, tendo em vista superar esses obstáculos, reuniu uma equipe de quatro técnicos, os quais concluíram ter o Nordeste ·~amplas possibilidades de
pro-duzir, em um período de tempo relativamente curto, aproximadamente
257 mil toneladas de algodão em pluma, através da incorporação de tecnologias relativamente simples, como, por exemplo, a substituição, em algumas
áreas, da variedade comumente cultivada, por variedades mais produtivas".
Além disso, o Relatório de Pesquisa-de outubro de 1980, de título "Retorno dos Investimentos em Pesquisas feitOs pela EMBRAPA: o caso do zoneamento varietal do algodão no Nordeste", enumera a segunda providência
necessária, o zoneamenteo da Região Nordeste para identificar as áreas potenciaís de cultivo das novas sementes, já realizado.
Outras três providências, relacionadas ao sistema de produção, completam o elenco:
I. preparo adequado do solo;
2. plantio de algodão em cultura isolada.
Se consorciado, quatro a seis fileiras de algodão para uma fileira de consórcio;
3. realização de tratos culturais nas êpocas certas.
Essa tecnologia, de custo um tanto mais elevado que a tradicional, permite, no entanto, ao agricultor um aumento de receita líquida de 161% e uma
taxa de retorno de 60%, aproximadamente. Ao mesmo tempo, incorporada a
área potencial prevista de 300~000 hectares à produção, um adicional de
120.000 toneladas de algodão em caroço seria obtido, resultando em 40.800
toneladas de algodão em pluma e 79.200 toneladas de caroço de algodão, do
qual seriam obtidas 59.400 toneladas de torta e 7.872 toneladas de óleo bruto.
Os efeitos seriam, sem dúvida alguma, benéficos, Sr. Presidente, viabilizando concretamente a ampliação da indústria têXtll no Nordeste.
O estudo referido se insere, mais de vinte ahos depois, dentro da recomendação básica do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, que sugeria, em 1959, o seguinte:
••cumpre indicar por que forma é possível tirar p8.rtido da
constelação de recursos e fatores da Região em um plano intensivo e
racional de industrialização".
De nossa parte acreditamos também que a solução para os problemas do
Nordeste está na própria Região, cujas aptidões e potencialidades, naturais e
humanas, necessitam ser aproveitadas. Outro caminho, ainda que mais fácil,
não apresentará o mesmo resultado que o decorrente da pesquisa e do esforço
em produzir.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que aí está outra excelente alternativa
para o Nordeste. Vamos desenvolver a pesquisa, a tecnologia no sentido de
buscar a melhor e maior produtividade do algodão. Vamos, com isto, ter pos·
sibilidade de desenvolver a indústria têxtil no Nordeste, criando novas moti·
vações para o desenvolvimento daquela Região, eliminando assim, desníveis
em nosso Pais. (Muito ben-z! Palmas.;

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÀO DE 29-9-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte d1scurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não poderia passar sem registro a visita do Presidente da República, em
exercício, ao Senado, na tarde de hoje, por duas razões: uma, por ser o fato
bastante incomum- estou aqui há sete anos e é a primera vez que vejo a visita desta natureza ao Senado. A segunda é porque em 17 anos temos pela primeira vez um civirna:-Presidência ao invés de um general, mas por doença
deste.
O Sr. Evelásio Vieira Branco.

A última visita foi do ex-Presidente Castello

O SR. LEITE CHAVES- Mas, quais as razões que teriam motivado o
Senhor Presidente da República, em exercício, a vir a esta Casa?
Todos nós com ele nos confraternizamos e vimos que sua visita foi de
manifesta cordialidade. Mas, no contato que tive com Sua Excelência- em~
bora não tratando especificamente de assunto concreto, sinto que Sua Excelência veio" buscar, riesta Casa, inspíração. Ele foi parlamentar, há tempos.
Foi Deputado Federal, Governador de Minas Gerais e na convivênciã com o
Parlamento viu que é isto aqui urria fonte de criatividade.

O Sr. Aderbal Jurema -

Permite V. Ex' um aparte? rapidamente?

O SR. LEITE CHAVES -

Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema - Já dizia o romancista, sobretudo romancista,
José Américo de Almeida- .. Ninguétp. se perde no caminho de volta". E ele
voltou à sua Casa de origem.
·
O SR. LEITE CHAVES- Exato. Então, Sua Excelência veio apropriadamente porque, politico que é, com a sensibilidade intuitiva do oficio viu
que era um meio de ele buscar rumos, ainda que viesse a governar o País por
dias apenas, nesse emaranhado de coisas.
A Nação está certa de que, realmente, estamos sem rumo no País. Sua
Excelência foi chamado, de repente, a assumir o Governo da Nação. Mas que
rumos, que planos? Quais são os caminhos, a que se propõe o Governo atual?
Ora, nós temos um Ministério do Planejamento. Quais as finalidades de
um Ministério dessa natureza? É planejar.· Mas todos estão vendo que o Ministério do Planejamento atual, o que planeja? A improvisaÇão. Todo dia um
plano diferente. Então, ·sua Excelência não vendo rumo, não tendo determinaçõ.es claras, não tendo um plano, veio ao Parlamento, nesta visita de hoje,
como quem busca dois. objetivos.
Primeiro, inspiração para uma caminhada; segundo, buscar imagem
mais respeitável perante a Nação.
O País esfá ansiando pela mudança de quadros dirigentes, pois o atlial
sistema militar, em sua monótona permanência compromete a imagem do
Brasil aos olhos do mundo. Venho de um Congresso Internacional sobre o
qual falarei posteriormente. Mas digo que as nações civilizadas do mundo
não podem entender porque o Brasil vive nun:t regime militar há tantos anos;
e que somente· um general possa substituir a um general. E não entendem,
também por que o Brasil se enfileira na mesma situação do Paraguai, onde é
um militar que governa há tanto tempo; por que se enfileira na situação do
Uruguai, que tem um governo militar hã tanto tempo; por que se enfileira na
situação da Argentina, que é governada por uma junta militar; por que se enfileira na situação da Bolívia, onde as ditaduras militares se sucedem; por que
se enfileira o Brasil, um País desta expressão, na situação do Chile, onde hã
um governo militar.
Entendem os homens das nações civilizadas que o militarismo é um subproduto do subdesenvolvimento. N_ós, antes de culparmos o militarismo em
si, devemos culpar o subdesenvolvimento. Este é causa; aquele efeito. Mas
acho que o Brasil já não é um país subdesenvolvido, que seja obrigado a viver
ou conviver com uma situação dessa natureza. Isso nos diminui aos olhos do
mundo. E, ao longo desses anos, é a primeira vez que temos um interstício
muito pequeno de uma Presidência civil.
Então, foi preciso que o Presidente- a quem prestamos as nossas homenagens, o Presidente efetivo, ao qual desejamos uma breve recuperaçãoadoecesse para a Nação começar a mostrar ou a dar sintomas de que pretende
revitalizar-se democraticamente.

O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex' me permite, para não perder a oportuni·
dade do aparte?
O SR. LEITE CHAVES -

Concedo o aparte a V. Ex•

O Sr. Aderbal Jurema- Justamente quando V. Ex' assin-ala a presénça
do Presidente Aureliano Chaves no Congresso Nacional, V. Ex' estâ assina~
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lando a substituição temporária do'PreS:idente Fiiaeíredo,_por.um.:P~esidehte
civil. Logo, nós não estainos m~is n:aqu~~a situâção ariterior. A -si_tUaç~o prt:~
sente é a que nos interessa, com? diria Jean Pai Sartre .. E1 na situação presente, um militar foi substituído temporariamente pó r um·ciyil. Qu~ntO a pl.an~s,
V. Ex• pode ficar certo de que o própriO Presid6nte Aurelianó Cha-r.:es d~cla
rou que não haveria solução de continuidade, qu.e Su_a Excelência 'iria dar Seqüência aos planos -do Presidente FígUeir.écto:

O SR. LEITE CHAVES- Sabe V. Ex• que a força que deiermina essa

substituição não é de natureza civil, ilão é aJorça· ct'O P3.ríat.n~nto, ·nã~ 'é a.
força da consciência naciçm8.L Embora. de ~cOrdo com esta_há_ mui_to tempo,
jã se teria operado no País uma situ'aÇ~o .de norinalida_de.
·

O Sr. Aderba! Jurenla --O que
Constituição.
·· ·

dç~erininou :i subsÚiúiÇão.fÔi a'i'elri da·

·

O SR. LEITE CHAVES- O. que se elogia no .Presidente Aurelian·p
Chaves é a demonstração de reEí.tiVa ínc:fePen4êlicia:ratVez carãter m-ais f~~
CO, ao invés de visitar este Parlamento, ~iSihisS~- Oui·ras o'r~an.íiaÇÕeS, aC:ruela~.
que têm sido no País a ori'gem do poder pela foiça;
·· ·
Por tudo isso, Sr. PreSidente, parece-meineritÓi-i~ a-visita. ~ntig-9 P~rlá~·
mentar, por quem, inclusive, a OpóSi_çãO riúnltém -grande ~espe;ito.
A mim Sua Excelência não sú.rpreerid~u desia vez. porq~ejã 1 há temPos,
deu demonstração de respeito ao· Pa:rtami:mtoA Fizera e~ vãrios Cli'scUraoS
sobre a preferência das pequenas destiladas de álcool em relaçãO às grande'S,
mostrando que as pequenas é que seriaiu a g:rande ~iteinatlva,p';Ir~·o ~à.~~ C'
não essas mostruosidades que estão s.e ·ra·zendo e ·sua Exceumc;ia,' nl).rtla·eVen:.. ·
tualidade em que assumiu o poder-pC?r poucos dfas. apenas, .baiXou Ç~~i-etri
regulamentando a sua criação; funcionamento e firiancia'meritp·. E téve a ·gen:.
tileza de me encaminhar, com carta pessoal~ esse d~creto-lei.
·
De forma que S. Ex' é· um horil_e~ que respeita o J,l3riarrtento,.pofque
sabe que aqui é onde está a ainla nacional,_ ainda: QL!e sejamos unla Casa.~em
poder, em que a própria ·_presidência ·da Casa pr9cura mostrar-se irtf~riorn'a
sua majestade constitucfonal. Qua~dO eu.digo Isto.- é porque_ o Pre_sidente_~n
terior como o atual, m~rltém no próprio gibinete retrato dp Pi-eslde_rlte d?
República. Eu nunca enten-di po~'g_ue o Senador .L~iz Vian~ n:tanÜvesse; _no ·
seu gabinete, no gabinete_ do Presidente do .S~nado Federal_que,_Por disposição constitucional, tem _o mesmOSiatus de PreSiden.te da Repúblíca, esse
símbolo de voluntária subalterilidãde. E- esse retrato do Presidente _da R~
pública foi conservado pelO PreSideOt~ atu.al, até julho do corrente ano. Isto
me parece uma càpitis di.minutio, uma vontade de_s~r ínferfor.lsto. é Oque·~u
condeno e posso asseg'ur~~ que. bS Senaqores· de t,uTI ~_ddo g·e_ral ja~ais. aCataram essa humilhação- ao Se'nã.do: Eu nu·nca eJiten.di ~-Sa vontade. de· se de-monstrar subalternidade vÚlUntaria:mente.' Aliás, o senador ·Lu.íi Vian~. Ceita
vez, quando lhe reprovei o_ ato obsúvou que 'só_- existia l-1'!1 pÓcJ~r. qu~ _é o.'er-ecutivo. Isto jâ não quer dizer bajulaÇãO~ é SubServi_ênCia ffiesriJo~ A visita d.o
Presidente em exúcíc'io~ 'não· (e~ máio'r signifiCaP,ô;' rlã~ s'er Pelo' m:o'ti_v'o dé
que, durante muitos anos; nunc~-a tivemos.rlesta Casa.·lsto.rl~veda·se~ Uma
visita roti~eir~; fato ~Omü.ffi. fi.~~imenfe,_ ~endq .. O.C~Qgres_~q: e ô. ~~~utiY~ .
órgãos responsãVeis.pelos d~stinos do ·t:>a!s. e~ preSenç'a, o convívib_. ç. conta-,
·
to do Presidente, é ~efl1pre mUito. s3lutar; · .
.· . .
.· ,

a

É por essa iaz.~o. e S.ó. ,Sr .. PreSidj!nte,: q~·e. -eU' fà.çO ,esse _regis~rb:
Passo ao· .SegJ.!.·ndo a~sun_to,.ciu~ é.a qu~stão ~~· gr~.Ve.dOs·p'rofeSs9ies· no
Paraná. Ds profeSS?reS es.tão em g·réVe.d~.de·o. ~iá 14 d~·set~mbro_. Pt~lte.1árir
reajuste se'mestrãl, I~<? Sal[Úio~· rêgulamentaÇão pleria· do Estatuto do .Magis-·
tério do ESta~ o ·do ~ara~á. ·_qu_e deV~d~ t~F.. oÇ<;itiido: desçlé 17. E' .oS pi-~.fesso:
res mostram? _no's jorn-ais~- n.~s· tribu'pâ.S livres; que o Gbveitno ·ctp E'stàdo não
estã CumPrindo, neste particular~ a Léi. Fe.de~~l n•i_5~692. Sabe-s~ que_quà~d'o
um GciVenlador deix_a d!! -~~.rffiprir uma ·tei fed-~ral, dá. erlsejo a .Uhi.a. iri.te;:i'v~nção ·110 Es~~~o. Ele es~á ·per'lni.tinçlq .qUe a .jJTópria .União .viôleilt_e a iOdependência ·federativa p.or falta ~e cull)pr(nleilt_o Oe urnã· l~i. .
·

,0 Sinildo, aciui, aPiovou s.uce:ssiv0s fimwcia!fl.en,tos .p3r'':l'd. ~t~Oo: do
Par~ná. O últi~o fo.i .dé ~0-ft'!il~õeS de d9f~res. Ot,~tros. an~eriçres _fo:t,-~m.-d~
IOO.milhões e 60 ~ilhões de-dóla_res. Até nos.man~festamos. aqUi, cpiltrãrio
ao.emp.réstimo de 80 milhõeS p'of.que nãOt~nha fi'nalid;ide·defin!da. O~ .fato, o
Gové!'ui.doi Ney Br:aga está usandO esse_s:80.mil_h'ões de àólar~s.n.il &ua c:a.mpanha,política, Eu já disse, até no Estaçlo do Parar,t~. ·qu'e ~a ~nipanh:i PoH~ica
mais ca:ra do País. O 'Governador ê deClarado .candidato áo Sellado Fedei-ai.
· S.. Ex• mesmo tendo vivido nesta Casa., não aprend~u a lição .9e respeito
quat:Jto a seriedade na aplicaçãO das verbas. Esiâ uSaPdo empréStímo·de tal
vult~ para corromper prefeitos. Isto é, qualquer pre'feitb que' s~·c.O.r;ilj:m)rne.ta
a apoiá-lo ha eleição. recebe uma vetba, para realizar obras. E gue obras são

Out~brode
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estas? Obras necessãrias ao povo? Não. De que natureza são elas? São fontes
'lúni,nosas, até em cidades que não têm água, campos de desportos. superiores
àS neCessidades da cidade. De preferência, toda obra construída no centro da
ci_dade e qnde se aponha urna placa com o nome do Governador,--às vezes, su-.
l?e~ibr a 10% do valor da obra.
·otú~nta milhões de dólares estão sendo usados nesse sentido, enquanto
que 'os professores estão em greve, porque seus salários não estão sendo reajustados de .acordo com a lei, isto é, o reajuste semestral não estâ sendo cumprido.. Nem mesmo está pagando o 13º salário. Quantos professores em outi:'Os Esta~os já recebeu o 13~> salário'?

'p'ois·.no: Estado do Paraná está ocorrendo a omissão, a sonegação deploniVeL AC:'ibOU neste instante, de se falar sobre a importância do ensino aciui
~SI· Ph~-~áf:io.
·Saiba :q Senado que o Estado do Paranã não está cumprindo com o seu
d~ver:pa_r-a·c_Om os professores, a despei_to das vultosas verbas que tem recebi-

do, airtcia q:ue sejam para outas finalidades, mas que, na realidade, poderiam
perrÍ1'iiii- q·ue o erário se liberasse para pagamento de atividades preferenciais
. &>.mO esSa.
O pio-r; Sr. Presidente~ é que o Governador se recusou a prestar contas
dessas v'e.rbas. Aqui mesmo fizemos um requerimento aprovado pelo Senado,
· pàfa que O Governador comprovasse a aplicação de 160 milhões de dólares
-~oflcedidOS antes dos 80 milhões, que contitui o último empréstimo.
POis beril, o Senado dirigiu-se, de acordo com o Regimento e a Constiti.liçâO, à' P'residência da República, pedindo a comprovação dessas contas.
Tlil_ 6brig~ção constitucional não foi cumprida.

•

NãO P.Üsso ver maior desrespeito do que este, ao Senado por cima disto
tuc;io, nãO 'há cumprimento com os professores no que diz respeito aos seus ditetas niais'do que legítimos. Os professores continuarão em greve. Amanhã,
àS 9 hór.as~ ern Curitiba, farão uma passeata até o Palácio, e continuarão os
p-rofessores nessa determinação de paralisação até que suas reivindicações seiam ·atendidas. E a justeza do movimento é tão evidente, que até mesmo os es.tudantés do Paraná, através dos seus órgãos de classe, estão também em greve
dC sOlidariedade ao movimento.
Aléf!l ~o mais, não são apenas os estudantes, é o Paraná inteiro, inclusive
os pâ.is' dé f~mília e também pessoas que, por algumas razões diretas ou indírei~S_, iêm ~onhecimento da situação de injustiça e de marginalização em que
se enc~nt'rà.m os professores.

•

Este·é o registro final qué tenho de fazer, resumidamente, porque V. Ex'jâ me. adver(e da expiração do meu tempo.
Era o ql.ie tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem i)

ATA DA !57• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1981
. (Publicada no DCN (Seção II) de 19-9-81)

. ·

RET!F!CAÇÃO
. N.o. ~r9Jeto de Lei da Câmara n9 88/81, que acrescenta dispositivos à Lei
n9 ·3.807 de 26. de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social:
'pã_g:_ 4.472, 2' coluna, após a legislação citada que acompanha o projet.o~
·.

Na

Oiide se lê:
'(À Comissão de Constituição e Justiça)

:(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.]

ATA DA 158• SESSÃO, REALIZADA EM 21-9-81
(Publicada no DCN (Seção II) de 22-9-81)
RET!F!CAÇÃO
No_P.<j.recer n~' 722, de 1981, da Comissão de Justiça sobre o Projeto de
Lei do S!!nado ftç 100/81, que fixa em 5% (cinco por cento) a área agricultâv~I. rios. pro]eios pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetes indüs~iais. e Os de-reflorestamento, localizados no Norte e Nordeste e finanCiados por entidades oficiais de crédito, ou recursos públicos repassados, obrigatoriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão. mandioca e milho, e dá outras
providênçi3.'s:
N'a j:i~~- 4.509, I• coluna, na numeração do parecer,

·-

_o_._•_•b_r_•_•_•_•9_s_t_---'--------------D-tA_R_I_o_o_o_c_o_N_G_R_E_s_s_o_N_A_c_ro_N_A_Lc.<S_•..c<_ão_n.:.J_____________Quinta-feira I"' 5043
Onde se lê:
PARECER N• 772, DE 1981

Leia-se:
PARECER N• 722, DE 1981

•

•

•

•

ATO DO PRESIDENTE
N• 114, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 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 n9 003016/81, resolve aposentar Zuleika de Souza Castro, nó cargo
de Técnico Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-NS-01 I, Referência
NS 25, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos arts. 101, inciso III, parãgrafo único e 102, inciso I, alínea "a" da Constituição daRepública Federativa do Brasil, combinados com os arts. 403, inciso II, 404, inciso I e 392, § 49 da Resolução SF n'1 58, de 1972, com vencimentos integrais e

a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do
art. 3• da Lei n• 5.903, de 1973 e 10 da Lei n• 4.345, de 1964, bem como a incorporação da Gratificação de nível Superior, conforme estabelece o ar't. 7'~
da Resolução SF n'~ 21, de 1980.
Senado Federal, 30 de setembro de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 115, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no. uso_das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n'1 2, de 1973, e à viSta do disposto na Resolução n9 130, de 1980, re-solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Jorge Saraiva
Castro para o emprego de Assessor Técníco, com o Salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 25 de setembro de 1981, com
lotação e exercício no Gabinete do Senador Lomanto Júnior.
Senado Federal, em 30 de setembro de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal.
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LIDERANÇA DO BLOCO
PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Suplentes de Secretários
Almir Pinto
Lenoir Vargas
Agenor Maria
Gastão Müller

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Vke-Lideres
AffonS'O Camargo
Josê Fragelli
Gastão Mütler
Mendes Canalc
Saldanha Derzi

PMDB

J9-Secretário
Cunha Lima

Titulares
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I. Saldanha Derzi
2. Lui.z Fernando Freire

1. 4.ITonso Camargo

Assistente: Leda Ferreira da Rocha- Ramal 3499
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 h9ras
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
-Anexo das Comissões- Rama( 3!68

PP
I. Gastão Míiller

1. Evclâsio 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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Outubl'o de 1981

COMISSÃO DE MUNIC[PIOS- (CM)
( 17 membros)

COMISSÃO DE FINANÇAS - {CF)
(17 membros)
COMPOSIÇÃO

..

2. Lomanto Júnior
3. Amari.Ll Furlan
4. Amaral Peixoto
5. Martins Filho
6. Tarso Outra
7. Gabriel Hermes
8. Bernardino Viana
9. AlmirPinto
[.

Mauro Benevides

2. Roberto Saturnino
3. Pedro Simon

Presidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Agenor Maria

Suplentes
PDS
L José Guiomard
2. LouriYal Baptista
3. Benedito Canelas.
4. Vicente Vuolo
5. José Lins

I. Raimundo Parente

Titulares

PMOB
1. Humberto Lucena
2. Paulo Brossard
3. José: Richa

4. Teotõnio Vilela
4. Franco Montara
PP
]. Saldanha Oerzi
2. José: Frage!li

I. Tancredo Neves
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

•

l. Almir Pinto
2. Lomanto Júnior
3. Amaral Furlan
4. Amaral Peixoto
5. BeneditoCanelas
6. Arno Damiani
7. Moacyr Dalla
8- Raimundo Parente
9. Vicente Vuolo

I. José Richa
2. Orestes Quércia
J. Evandro Carreira
4. Lázaro Bar,boza
5. Agenor Ma ria

I. Gastão MUller
2. Affonso Camargo
3. Mendes Canale

Suplentes
PDS
I Arno Damiani
2. Aderbal Jurema
3. Almir Pinto

I. Raimundo Parente
2. Aloysio Chaves
3. Moacyr Dalla
4. Eunice Michiles
5. Gabriel Hermes
I. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

PMDB
I. Agenor Maria
2. Nelson Carneiro

•

I. Luiz Fernando Freire

Assistente: LuiL Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras, às ll:OO horas
Local: Sala da Comissã.o, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3339

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

I. HenriqueSantillo
2. Teotónio Vilela

I. Affonso C amargo

I. Saldanha Derzi

Suplentes
PDS
[. Dinarte Mariz
2. Gabriel Hermes
J. Martins Filho

l. Saldanha Oerzi

PP
I. Mendes Canale

Assistente: Fâtima 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

COMISS.~O DE RELAÇÕES EXTERIORES- (CRE)
(15 membros)

PMOB
I. Adalberto Sena

PP
l. Gastão Mlliler

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

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

Dinarte Mariz
Luiz Cavalcante
JoséGuiomard
Murilo Badaró

l. Mauro Benevides
2. Agenor Maria

l. José Fragelli

I. Luiz Viana
2. Tarso Outra

4
5.
6.
7.
8.

Amaral Peixoto
João Calmon
·Aioysio Chaves
José.Sarney
louriva[ Baptista

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

COMPOSIÇÃO

I. Raimundo Parente

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

l. Agenor Maria
2. Humberto Lucena

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

PP
I. Gastão MUller

Presidente: Agenor M ada
Vice-Presídente: Raimundo Parente
Titulares

Suplentes
PDS
l. AderbalJurema
2. Bernardino Viana
3. Amaral Furlan
4. Moacyr Dalla
S, Martins Filho

PMDB
l. Orestes Quércia

COMISSÃO DE SERVIÇO P0BLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares

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

Assistente: Marcelino do~ 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

Presidente: Luiz Viana
)9-Vice-Presidente: Paulo Brossard
2~-Vice-Presidente'. Amaral Peixoto

PP
L Alberto Silva

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496
Reuniões; Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3652

Suplentes
PDS
I. José Sarney
2,. Moacyr DaUa

I. Adalberto Sena

3. Lomanto Júnior

PMDB
1. Roberto Saturnlno

Suplentes
PDS
I. BeneditoCanetas
2. João Calmon
3. Arno Damiani

(CR)

PMDB
I, Evandro Carreira

Milton Cabral
Vice-Presidente: Teotônio Vilela

2. Luiz Cavalcante
3. José Lins
4, Almir Pinto

I. Alberto Silva
2. Luiz Fernando Freire

Presidente: Adalberto Sena
Vice-Presidente: Murilo Badaró

COMPOSIÇÃO

I. Milton Cabral

L Henrique Santillo
2. J aison Barreto

COMPOSIÇÃO

Presidente~

Titulares

PMDB
I. MarcosFreire
2. Jaison Bafreto
3. Humberto Lucena

l Lomanto Jti:nior
2. Almir Pinto
3. José.Guiomard
4. Louriva[ Bapti.s.ta

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

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

•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jaison Barreto
Vice·Presidente: Almir Pinto
Titulares

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

PP

l. José Fragelli

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
{7 membros)

(CLS)

Presidente; Raimundo Parente
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

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 Comissões - Ramal 3254

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

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

COMPOSIÇÃO

•

PP
I. Luiz Fernando Freire
2. Tancredo NeYeS

PP

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

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

5045

COMPOSIÇÃO

Prestdente: Franco Montoro
Vice-Presidente: Gabriel Hermes
Titulares

Quintawfcira I 9

1. Gastão Müller

Suplentes
PDS
L Helvídio Nunes
2. Bernardino Viana
3, José Guiomard

PMDB
I. Lázaro Barboza

PP
\. luiz Fernando Freire

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498
Reuniões: Quartas-feir"as, às 1 LOO horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa
- Anexo das Comissões - Ramal 3l21

5046

Quinta-feira l'i'
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMuNrCACOES
E OSRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS
Chefe: _Alfeu de Oliveira
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho
- Andar Térreo - .211-3507
Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510
Mauro Lopes de Sã- 211-3509
Frederic :Pinheiro Barreira- 211-3503
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503
João Hélio Carvalho Rocha- 211-3520
C) SERVIÇO DECOM!SSOES ESPECIAIS E DEIN·
QUÊRITO
Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- 211-3511
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - 211-3512
Elizabeth Gil Barbosa Vianna - 211-3501
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
Clayton Zanlorenci- 211-3502

PMDB
I. EvandroCarreira

I. Orestes Quércia

2. Lázaro Barboza

COMPOSIÇÃO
Presidente: Vicente Vuolo
Vice-Presidente: Benedito Ferreira

TitUlares

PP

I. Alberto Silva

I. Affonso C.amargo

Suplentes
PDS
1. LomantoJúnior
2. Luiz Caviiicante
3. Amaral Peixoto

I. Vicente Vuolo
2. Benedito Ferreira
3~ · Aloysio Chaves
4. MiftÔn Cabral

Assistente: Marcelino dós Santos Camello - Ramal 3498
Reuniões: Quintas-feiras. às I 1:00 horas
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandr~ Costa
-Anexo das Comiss'ões- Ramal 3130

SERVIÇO DE COMISSõES 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
Rama13024

GUILHERME

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3378

Sf:RGIO

Horas

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

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

10:00

CEC

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3546

SÉRGIO

10:00

CF

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Rama14323

GUILHERME

10:00

cs

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Cost?
Ramal3020

LEDA

11:00

CLS

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3339

•

Comissões

CE

09:30

10:00

ASSISTENTE

Sala da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho
Ramal3256

09:00

Comissões

..

QUARTA-FEIRA
LOCAL DA REUNIÃO

LOCAL DA REUNIÃO
Horas

J1:00

CM

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3I22

GONÇALVES

ll:OO

CT

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3130

MARCELINO

14:00

CR

Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa
Ramal3121

FÁTIMA

LEDA

LUIZ
CLÁUDIO

LUIZ

•

CLÁUDIO

•

•

